
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosihozzájáľulását adja a Budapest
VIII. kerü|et Tisztes utcai (hrsz.:3883912|) játszőtér közvi|ágitćsának kialakitźsához, az a|ábbi
feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozztĘźtu|ás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ől,

b. a beruházónak (építtetőnek) akozí:tkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó rendelet (19/|994, (V.3l.) KI{VM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros, VIII. kerület Po|gáľmesteľi Hivatal, Hatósági ĺJgyosná|ytól e|őzetesen meg
kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. aZ engedélyes koteles a munkák (helyreállítás) elkésztiltéro| a közterü|et tulajdonosát is
írásban értesíteni.

d. a z<jldterületi szakasz védelme és teljes helyreállítása(a34lf008. (Vil. 15.) Főv. Kgy. rendelet
l8' $ (3)' (4), (5)' (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével). A beruházó és kivitelező
közösen garanciát vá||a| a novényzet pótlásának e|végzéséért,

e. jelen tulajdonosi hozzźltru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától szźlmított 1 évig érvényes,

f. az e|készu|ő közvilágítási berendezést - a műszaki átadással egy időben _ az onkorm tnyzat a
Budapesti Dísz-és Kozvi|ágítási Kft-nek (1203 Budapest, Csepeli źLtjáLrő I-3.), mint a meglévő
közvilágítási berendezések üzęmeltetójének üzemeltetésre térítésmentesen á.Ítadja,

g. felkéri a polgáľmestert, hogy a jogszabá,|yi keretek szeľint a koni|ágítási berendezések
tulajdonjogának átadásĺít Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivata|áná|kezdeményezze, és a
tulajdonjogban töľtént vźitozásrő| írásban értesítse a Budapesti Dísz-és Köni|ágítási Kft-t,

h. fe|haÍa|mazza a polgármesteľt aZ új konĺi|ágitási berendezések üzemeltetésére és
tulajdonjogźnak átadásźlľa vonatkoző nyi|atkozatok, szerződések aláíľására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. június 1.

a tulajdonosi hozzájárulás a kéľelmezőnek

KözterüIet-haszndlati kérelmek elbíróldsa

557/2015. (u.0t.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|,1

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használatihozzźĄźrulást ad -
díjmentességgel - az a|źhbiak szeľint:

Köztertilet-h aszná|ő. kérelmező :

Kö zterĺi I et-h asznźiat idej e:

Közterü l et-haszná|at cé|j a:

Közterü let-h aszná|at helye :

K özterĺi l et-h aszná| at nagy s ága:

Felelos: polgármester

Kőzigazgatási és Elektronikus Kiizszolgáltatások
Központi Hivatala
(|094 Budapest, Ba|ázs Béla u' 35.)
2015. június 01._2015. október3l.
v ész átr ame|l átást b izto s ítő aggt e gźúor, őrkonténer
Szeszgyár u. 4. (35928ĺI hrsz.)
8m'

kikÍildésre kerĺilt 2015. június 8-án.
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Határido: 2015. június l.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. június 1. napján keľiilt
kézbesítésľe.

558/2015. (vI.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 ĺgen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy nęm ad közterület-haszná|atihozzájáru|ást
a Sami Info Trade Kft. részére:

Kozt erüI et-has znál ó, kér e Ime ző :

Közt erüI e t- has znóĺat idej e..

Kozterül et- has znáĺat c é ĺj a :

Ko zt erül et- has ználat he lye :

Közt erijlet-has znóI at nagys ága :

Sami Info Trade Rft.
(1I06 Budapest, Gyakorló u. 4/I.)
2015. június 0]. - 2016. j{mius 0].
Gyros Büfé pavilon
Blaha Lujza tér 3-5.
/m-

A
a

Felelős: po|gáľmester
Határidő: 2015. június l.

A Gazdálkodásĺ Üeyosztálv táiékoztatása alapián: a hatáľozat 2015. június 8. napján kerütt
kézbesítésľe.

559/201'5. (u.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

Yárosgazđźllkodási és Pénztigyi BizoÍtságúry dont, hory nem ad közteľüIet-haszná|atihozzájáru|ást
Sami Info Trade Kft. reszere:

Koz t eľüIet- hasznól ó, kér e lme z ő :

Közterület-hasmáIat idej e :

Koz t erüIet-has znáIat c é Ij a :

Ko zterület-has ználat he lye :

KözterüI e t-has zndlat nagłs ága :

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. június 1.

A Gazdálkodási tigyosztály táiékoztatása alapián: a határozat 20t5. június 8. napján keľü|t
kézbesítésľe.

560/20|5. (W.01.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy közterület-használati hozzájźrulást ad -
díjmentességge| - az alábbiak szerint:

Sami Info Trade RfĹ
(1I06 Budapest, Gyakoľló u. 4/l.)
2015. június 01. _ 20l6. május 30.
vendéglátó terasz
Kľĺűdy Gy. u. 4.

4m"
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Közteľü let-h asznä|ő. kéľe |m ező :

Közterület-használat idej e:

K ĺj ĺerti let-h aszná|at c é|j a:

Közterü|et-h aszná|at helve:

(....... ............)
2015.június 05.
kulturális esemény - Slam poety est
Mikszáth KáImán tér

Közteľü|et-haszná|atnagysága: l00 m2

Felelős: polgáľmester
IIatáridő: 201 5. június l.

A Gazdálkodási ÜeYosztály táiékoztatása alapián: a határozat f01'5. június 3. napján keľült
kézbesítésľe.

561lf015. (u.01.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság hłtározata
(12 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. nem engedélyezi a közterület haszná|atát az a|źtbbiak szerint:

Kozterület-használó, kérelmező: EBONI2000 KÍt.
(1089 Budapest, ĺ/ajda Péter u. 7.

KözterüIet-használat ideje: 2015. június 01. _ 20]7. május 01'
Közterület-haszndlat céIja: vendéglátó terasz
KtjzterüIeŕhasználat helye: Vajda Péter u. 7.

Kozterület-hasznáIat nagysága: 6 m,

2. nem veszi tudomásul az EBoNI 2000 Kft. közterü|et hasznźiatát 2015. május l-jétől 2015.
máj us 3 1 -ig (díjťlzetés kotelezettsége me| l ett).

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 1.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása atapián: a batź,ľ.ozat 2015. június 15. napján keľĺi|t
kézbesítésre. A fellebbezés alapján a Képviselő.testĺilet a 201120|5. (Ix.17.) sz. határozatában
helybenhagy ta az 561 ĺ201 5. (u.0 1.) sz. bizottsá gi határ ozatot.

562120|5. (u.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság hatärozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használati hozzájźrulást ad

teljes díjfizetésse| az alábbiak szeľint:

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: Thai Fagylalt Kĺt.

Közterü let-h aszná|at idej e:

Kö zterü let-h aszná| at cé|j a:

Közterti let-h asznéi at he lye :

(2040 Budaörs, Aľpád u.I3l2')
20 l 5. június 01 . - 201 5. július 3 1 .

fagy|a|t árusítas
Kisfaludv u. 37 .l Cowjn köz

Kö'ĺerület-haszntilatnagysäga: 4 m'

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június l.

Á Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot a kéľelmező 2015. június 22.

napján vette át.
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563/201.5. (u.01.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-használati hozzájárulást ad
te|jes díjfizetéssel az alábbiak szerint:

Köztertilet-haszná1ő,kére1mezó: Thai Fagylalt KÍt.
(2040 Budaors, Arpád u.I3l2.)

Közteriilet-használat ideje: 2015. június 0l. - 2015. július 3l.
Közterület-haszná|at cé|ja: fagy|a|t áľusítás
Köztertilet-haszná|at helye: Baross u. 10.
Közterület-haszná|atnagysága: 4 m2

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. június 1.

A Gazdá|kodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot a kéľelmező 20"l'5. jrĺnĺus 22.
napján vette át.

564ĺ2015. (VI.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad _
díjmentességgel - azza|, hogy a kieső parkolási díj AFA összegét, f60.424,- Ft-ot a kozterület-
haszná|ati hozzájáru|ásról szóló határozatban feltüntetett bankszámlaszámra teljesít, az a|ábbiak
szeľint:

Közterülęt-hasznźt|ő,kéręlmező: Pľím Építő Kft.
(l 083 Budapest, Illés u 17 . fszt' f .)

Koaerület-hasznáIat ideje: 2015. június 01. -2015. augusztus 20.
Közterület-haszná|at cé|ja: építőanyagtáro|ás, építési konténer
Közteľület-hasznźiat helye: Horánszky u. 1 l.
K<jzterĺilet-haszná|at nagysága: 50 m, (4 paľkolóhely)

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június l.

A GazdáIkodási ÜeyosztáIv táiékoztatása alapián: a határozatot a kéľelmező 2015. június 15.
napján vette át.

Mena Group Trade Kft. bérlő tevékenységi ktjr módosítdsúra vonatkozó kérelme a Budapest VIII
keriłlet, Népszínhdz u 16. szóm alatti tjnkormdnyzati tulajdoníl nem lakds célíl helyiség

vonatkozdsĺÍban

565ĺ20|5. CVI.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy nem jdrul llozzd a Budapest VIII. keľület,
34676/0lN2 hrsz-on nyi|vántartott, a Budapest VIII., Népszínház u. 16. szám a|aÍt található, utcai
bejáratú füldszinti, 92 mr alaptertiletű, nem lakás célú üzlethelyiséget bérlő MENA GRot]P TRADE
Kft. bérleti szerződésének módosításához a tevékenységi kor tekintetében telefon, mobiltelefon és
kellékei, valam int hasznáIt műszaki cikkek árusítása tevékenységre.

Felelős: Kisfalu Kft üg'vezető igazgatőja
Határidő: 2015. június l.
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: 2015. június 3-án az iigyfé|
íľásbeli éľtesítése megttiľtént abizottsághatározatárő|. Az iigy további intézkedést nem igényel.

. magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Dobozi u. 19. szĺÍm alatti ijres
iin kormdnyzati t ulaj do n ú h elyiség vonat kozlÍs dban

566120|5. (vI.O1.) sz. Vĺĺrosgazdrńlkodrísi ós Pónzĺigyi Bizottsríg hłtĺĺľozltl
(Í2 igen,O nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem iárul hozzd a Budapest W[.,35376
he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII., Dobozi u. 19. szttm a|att elhelyezked ő, 17 mf
alapterüIetű, üres, önkormányzati tulajdonú, udvaľi bejáratű ľoldszinti helyiség bérbeadásához

. . . .. magánszemé|y részére, raktározás cé|jára.

Felelős: Kisfa|u Kft ügy'lĺezető igazgatőja
Határidő: 20l5. június 1.

A Józsefvárosi GazdáIkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. június 12-én az iigyfé|
íľásbe|i éľtesítése megtiiľtént abizottsághatározatári,|. Az iigy további intézkedést nem igényel.

Duna Telemédia Centrum Kft. bérlő és az EAGLE-COMP KÍĹ bérleti jog ótruhdzásra vonatkozli
kiizös kérelme a Budapest VIII. keľület, Rigó u 14. szdm alatti önkormúnyzati tulajdoníl nem lakds

cé l ťl h ely is ég te kinteté b en

567/20|5. (u.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzdidrul a Duna Telemédia Centľum Kft. bérlő źl|ta| bére|t, Budapest VIII. keľü|et,
35215/0/N| he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIil. keľĺilet, Rigĺó u. |4. szilm a|att
ta|á|hatő, utcai bejáratu pinceszinti' 50 m2 alaptertiletű, nem lakás célú helyiség bérleti jogának
źúruhtzásához az EAGLE-COMP Kft. részéľe, f0I6. december 3|. napjźńg, számítástechnikai
szerviz cé|jára,l4.1t3,- Ft/hó + Áfa bé"leti t kö,zĺizemi és külön szolgáltatĺási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft.. iigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. június 1.

2.) a bérleti szerzódés megkĺitése e|őtt az EAGLE-COMP Kft. 2 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő, azazbrutlő 35.847,- Ft összegiĺ szeľződéskiitési díjat köteles megfizetni.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. július 3 l.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t határozat |.) pontja szerinti bérleti szerzodés megkötésére, amelynek
feltéte|e' hogy az Önkormányzat tulajdonźhan áI|ő nem lakás cé|jtra szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati
rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjźtn 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apjánközjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási
nyilatkozat a|áírását vállalja a leendo bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20 1 5. július 3 1.

':,(,
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4.) a bérbeadói hozzájárulźs abban az esetben Iép éIetbe, ha a bérleti jogot átvevő EAGLE-COMP
Kft. a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a szerződéskötési díjat
megťlzeti, a béľleti szeľződést a|áirja és azt egyolda|ú kotelezettségvál|aló nyl|atkozatta|
kiegésziti. Az onkorm ányzat ezek megtörténtéig a Duna Telemédia Centrum Kft. béľlőt ismeri e|

bérlőként azérvényben lévő béľleti szerződésben foglalt feltételek szeľint.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l 5. július 3 1.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: 2015. június 30-án a bérleti
szeľződés megkiitésľe keriilt. Az iigy további intézkedést nem igénye|.

... iigye a Budapest VIII. Prdter u 30-32. szdm alatti iires ijnkormdnyzati tulajdonú
p inceszinti tár o ló h e Iy is ég v o nat kozds db an

568/f015. CW.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l . ) visszavonj a a 37 0 lf\I 5 . GV.20.) szttmű határ ozatát.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20l5. június 1.

2.) hozzdjárul a Budapest M[., 35696/0/N55 helyrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
vIII.o Práter u. 30-32. szttm a|att ta|á|hatő' összesen 59 m2 alapteľületű, onkormányzati
tuIajdonú, pinceszinti tároló helyiségből a 37. sorszámli 1 m2 alapterületű táľoló nem lakás célú
helyiség bérbeadásához határozat|an időľe 30 napos felmondási határidő kikötésével

részére, raktírozás cé|jára,70g,- Ftlhő + Áfa bérletĺ * közüzemi és ktilön
szo|gá|tatási díj ak <ĺsszegen.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 201 5. június 1.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a jelen hatáľozat f.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére'
amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szo|gá|ő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számű önkormányzati rendelet 14.

$ (2) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vźr||a|ja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft'. ugyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. j'ilius 3 1.

4.) az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jźra szo|gttlő helyiségek béľbeadásának
feltételeiľől sző|ő 35lf013. (u. 20) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 17. $
(5) c) pontja alapján eltekint a közjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvtú|aló nyilatkozat
megtételétől.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. júníus 1.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. jűnius l-jén a béľleti
szeľződés megkötésľe keľiilt. Az iigy további intézkedést nem igényel.
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A Budapest VIII., Horváth M. tér 5. szdm alatti helyiségfunkcilivdltdsának ingatlan-
ny ilv dntartás o n tö rté nő dtv ezeté s e

569/2015. (u.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(lf igen,0 nem, 0 taľtózkodás szzvazatta|\

AYćrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

l. a Budapest VIII., Horváth M. tér 6. a|agsor 5. szám a|atti,3554610ĺAlI he|yrajzi számú lakást
a |akásállományból törli, és a továbbiakban nem lakás céljára szo|gá'|ő helyiségkénttartjanyilván.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 1.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy aZ Önkormányzat képviseletében, az onkormányzat
illetékmentességének igénybevételéveljárjon e| az épitési.gyi hatóságnál a hatósági bizonyitvźny
kiá||ítása érdekében, majd kérje a Földhivataltól a funkcióváltás áBlezetését.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határido: 20l5. június 8'

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a funkcĺóváłIrtás átrezetése
megtiirtént. További intézkedést nem igényel.

Lakós elidegenítésével kapcsolgtos vételár és eladdsi ajónlatjóvdhagydsa (2 db)

570/f0I5. (u.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szłvazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźĺg úgy dont, hory

1.) az ingat|an-nyilvántaľtásban a he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., József ktiľút sztm a|atti, f| m' alapterületű, határozott idejiĺ bér|eti
joggal terhelt lakásra fennálló elidegenítéstkizárő feltétel alól felmentést ad.

Felelős: Kisfalu Kft' Íigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2015. június l.

f .) hozzájźtru| az ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi számon ĺyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., József ktiľr'it szám a|atti, 2| m2 alapterületű,
komfort nélkĺ'ili komfortfokozatú lakásra vonatkozó eladási ajźtn|at bér|ő részére történő
megküldéséhez, a vételárnak, az e|készu|t forgalmi étékbecslés, valamint a 33l20I3' (VII. l5.)
számű önkormányzati rendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apján a forgalmi éľték 95 %o-źtban,

azaz3.667 ,000,- Ft összegben történő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 201 5. június l.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a határozat 2.) pontja szerinti eladási ajźn|at kiküldésére, va|amint az
adásvételi szerződés megkötéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. szeptembeľ 1'

A JĺózsefuáľosÍ Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés 2015. június 30-án
megktitésľe keľiilt. További intézkedést nem igénye|. /
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4.) hozzź$áru| aZ ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., József u. .............. szám alatti, 38 m2 alapterületű, komfoľt
nélkiili lakásľa határozaÍ|an idejtĺ bér|eti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére történő eladási
aján|at kiküldéséhez,a33120|3.(VII. l5.) számű önkormányzati rendelet l9. $ (1) bekezdésében'
a komfort né|ki'i|i lakás éľtékesítéséľe meghatározottak szerint, az elkészült forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 25%o-ź.ľal megegyező összegű, l.325.000,- Ft
v ételár kozl ése mel lett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeÍő igazgatőia
Határidő: 2015. június l.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatärozat 4.) pontja szerinti eladási ajźnlat kikti|désére, va|amint az
adásvételi szerzódés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 1.

A Józsefvárosi Gazdálkodásĺ Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés 2015. június 18-án
megktitésľe keľült. További intézkedést nem igényel.

Iavaslat gépkocsi-bedlló béľbeaddsdra (5 db)

57tl201'5. (vI.O1.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźrozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AYźtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

l. engedélyezi ...... részére hattrozat|an idejű bérleti szerzódés megkötését a Budapest
VIII., Bródy Sándor u' 15. szźtm a|atti, 36623 hĺsz-ú lakóépĺilet udvarán kialakított gépkocsĹ
beá'||őra,3O napos felmondási idővel 6'476,- Ft/hó + Áfa bérletidíj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2015. június 1.

f. felkéri a Kisfalu Kft-t az 1. pont szeľinti bérleti szerződés megkötéséľe, amelynek fe|téteĺe, az
onkormányzat tulajdonában źi|ő ĺiľes telkek' felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) szźlmű onkormányzati rendelet
l3. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 8.

3. az onkormányzat tulajdonában álló tiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20I1. (xI.07.) számű onkormányzati rendelet
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźtn eltekint az egyo|dalú kĺitelezettség vállaló nyi|atkozat
közjegyzői okiľatba foglalásától, a béľleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatója
Hatźtridő: 20 1 5. június 1.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a szerzÍÍdés 2015. június 24-én
megktitésre kerůilt. További intézkedést nem igényel.

572/2015. (VI.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozatz
(l2 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi Leitli Ügyvédi lľoda (képviseli: dr.
Leit|i Noľbert) részére határozatlan idejű bérleti szerzódés megkötését a Budapest VIII.,
Karácsony Sándor u. f9. szźtm alatti, 35463 hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-beá'||őra,30 napos
felmondási idove| 6.4]6,- Ft/hó + Afa bérleti díi mellett'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatóridő: 20l5. június 1.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t az 1. pont szerinti béľleti
szerződés megkötésére, amelynek fe|tétele, az tnkormányzat tulajdonában álIó üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiľől szóló
59lf0|1. (XI.07.) szálmu onkormányzati rendelet l3. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bľuttó béľleti
díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidó: 20 l 5. június 8.

3. az onkoľmányzat tulajdonában álló ĺires telkek'
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételęiről szóló
59lf0|1. (XI.07.) szźĺmű onkoľmányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
egyoldalú kötelezettség váIlaló nyi|atkozat kozjegyzói okiratba foglalásától, a bérleti díj
méńékére tekintette|.

Fele|ős: Kisfalu Kft. Ĺigrvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. június l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: a szeľződés 2015. június 29-én
megktitésľe keľĺilt. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

573/20|5. (u.01.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. engedélyezi ..... részére hatźrozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Magdolna u. f8. szám a|atti, 35341 hrsz-li telken kialakított gépkocsĹbeá||őra,30 napos
felmondási idővel 6.476"- Ft/hó + Afa bérleti díi mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. június l.

f. felkéri a Kisfalu Kft-t az 1. pont szerinti bérleti szerzodés megkötésére, amelynek fe|téte|e, az
onkormányzat tu|ajdonában áI1rő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóIó 59lf011. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet
l3. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti dijnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. június 8.

3' az tnkormányzat tulajdonában álló üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóIó 59120|1. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyi|atkozat
közjegyzői okiratba foglalásátóI, a bérleti díj méľtékére tekintettel.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a Bizottság diintéséľőI való
éľtesítés megttiľtént, azonban a szerződéskötésľe nem keľült sor. További intézkedést nem
igényel.

57412015. (VI.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dont, hogy

1. engedéI:lezi részére határozat|an idejű bérleti szerződés megkotését a
Budapest VI[., Bródy Sándor u. 15. szźtm a|atti,366f3 hrsz-ú lakóépület udvarán kialakított
gépkocsi-beá||őra,30 napos felmondási idővel 6.4]6,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. június 1.

2. felkéri a Kisfa|u Kft-t az 1. pont szerinti bérleti szerzodés megkötésére' amelynek fe|téte|e, az
Önkoľmányzat tulajdonában źů|ő iiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf0|1. (XI.07.) szttmű Önkormányzati rendelet
13. $ (2) bekęzdése alapján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelos: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 8.

3. az Önkormányzat tliajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59120|1. (XI.07') szźtmű Önkormányzati rendelet
15. s (4) bekezdés a) pontja aIapján eltekint az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyilatkozat
kozjegyzői okiľatba foglalásától, a bérleti díj ménékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 1.

A Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: a szeľződés 2015. június 10-én
megkötésľe keľĺilt. További intézkedést nem ĺgényel.

575/20|5. (n.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hztározata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

l. engedélyezi ..... részére határozat|an idejű bérleti szerzódés megkötését a Budapest
VIII., József u. 47 . szám a|atti,35159 hrsz-il lakóépület udvarán kialakított gépkocsi-beál|őra, 30
napos felmondási idovel 6.476,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 1 5. június 1 .

f. felkéri a Kisfalu Kft-t az l. pont szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek fe|téte|e, az
Önkoľmányzat tulrajdonthan á||ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és
dolosbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20lt. fiI.07.) számű onkormánvzati ľendelet
l3. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összegĺĺ óvadék megťlzetése.
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Fe|elős: Kisfa|u Kft. ĺigyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2015. június 8.

3' az onkormányzat tulajdonában áIló üres telkek, felépítményes ingatlanok' gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiľőI szóló 59l2O11. (XI.07.) számú onkormányzatirenđe|et
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|da|ú kotelezettség vállaló nyi|atkozat
közjegyzői okiratba fogla|ásától, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. június 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szerződés 2015. június 15-én
megkötésľe keľült. További intézkedést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VIII. keriilet, József krt. 66. szdm alatti üres, önkormdnyzati tulajdonú nem
lakás céIíł helyiség nyilvdnos egyfordullis pdlyĺźzaton tijrténő bérbeadósdra

576/2015. (u.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., József krt. 66. szám a|aÍt elhelyezkedő, 3564Il0lN3
hrsz-ú, 73 m' a|apterületű, üres önkormźlnyzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség bérbeadására
iľányuló nyilvános egyfordulós pá|yźzat kiírásáľa, a számitott bérleti dijon, azaz 1 10.048,- Ft/hó +

Afa összegen' A Kiíľó kiköti, hogy a helyiségĺe nem adható be olyan aján|at, amely nyilvános
inteľnet szo|gáltatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 l 5. június l .

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a pźiyázat a Versenyeztetési szabályzatről sző|ő 47/f015. (il. 09.) szźtmtl
képviselő-testĹileti hatátozatban foglaltak szerinti lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. június 1.

3.) a pźiyźaati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Lebonyoĺító
ügyfelfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkoľmźnyzat és a
Lebonyo|ító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Lebonyolító számtra eléľhető
költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hiľdetési portálokon kell
kozzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20 1 5. augusztus 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. június 24-tő| a pá'Iyízat
kiíľásľa keľü|t, a bizottság 97tl20t5. (Ix.21.) számú hatźrozata alapján apá.tryázat nyeľtesével a
béľleti szeľződés megkiitésre keľült. Az ügy további intézkedést nem igényel.

ravaslat útkdrral kapcsolatos kdrtérítěsi igény rendezésére (frsz: ..............)

578/201'5. (vI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

ZART ULES
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A Váľosgazdá|kodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hory

l. hozzájźnu| ahhoz, hogy az onkormányzat 5191835435151 kötvényszámú biztosítás
,'Onkoľmányzat á1ta| kezelt és fenntartott utak kezelése során okozott károk felelősségbińositása,,
a|apjźn_azűtkártérítési e|őirányzatterhére .. tulajdonában lévő, ........ frsz-ú
gépjárműben keletkezett kárra| kapcsolatban felmerült és az onkormányzatot terhelő önrész
összege 10.000-Ft megfizetésre kerüIjön. A kifizetés feltétele olyan egyezség megkötése,
amelyben ...... nyilatkozik arról, hogy a kártérítéS megfizetésével egyidejÍĺleg lemond
m inden tovább i kártérítési i gényérő l az Önkormány zatta| szemben.

Felelos: polgármester, Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határido: 2015. jlinius 8.

2. felkéri a Jőzsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőját a határozat 1. pontja szerinti
megáIlapodás megkötéséľe.

Felelős: polgármester, Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: 2015. június 30.

A Józsefuáľosi GazdáIkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása a|apián: a káľeset lezáľu|t, a kifizetés
megtiirtént.

Javaslat útkdrral kapcsolatos kdrtérítési igény rendezésére (frsz.: ..............J

579/2015. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1. hozzájáru| ahhoz, hogy aZ Önkormányzat 519ĺ835435751 kötvényszámú biztosítás

',onkormányzat 
á|ta|kezelt és fenntartott utak kezelése során okozott károk felelősségbiztosíttsa,,

a|apjźtn _ az ttkártérítési előirányzat terhére tulajdonában lévo, ... ... frsz-ú
gépjármiĺben keletkezeÍt kárra| kapcsolatban fęlmerĺilt és az Önkormányzatot terhelő önľész
összege 10.000-Ft megfizetésre kerüljön. A kifizetés feltétele olyan egyezség megkötése,
amelyben nyilatkozik arról, hogy akźrtérítés megfizetésével egyidejíĺleg lemond
minden további kártérítési igényéről az onkormányzatta| szemben.

Felelős: polgármester, JózsefuáľosiVárosi'izemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: 2015. június 8.

2. felkéri a Jőzsefvźrosi Váľosüzemeltetési Szo|gá|at igazgatójźú a határozat 1. pontja szerinti
megállapodás megkötésére.

Fęlelős: polgármester, JózsefuáľosiVárosüzemeltetési SzolgáIat igazgatőja
Határidő: 2015. június 30.

A PénzügYi Ügyosztály. valamint a Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása
alapián: a gépjármĺĺben keletkezett káreseménnyel kapcsolatban fe|meľüIt és az
Önkoľmányzatot teľhelő 107o łinrész összege, azaz t0.000,-Ft 2015. szeptembeľ 10. napján
átutalásľa kerĺilt a káľosult részére.

ravaslat ,,VáIlalkozási szerződés keretében az Európa Belvdrosa Program II. _ Palotanegyed
Kulturdlis Városmegíljítĺźsa sordn útépítési és javítósi munkáIatok eluégzése'',tlźrgyú ki)zbeszerzési

eljdrds eredményének megdllapítdsdra ZART ULES

zÁnr tjĺÉs
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580/2015. (vI.08.) sz. városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 1 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Yá||a|kozási szerződés keretében azEurőpa Belvárosa
Program II. _ Palotanegyed Kulturális Városmegrijítása során útépítési és javítási munkálatok
e|végzése'' tár gy ű kozbeszer zés i elj áľásban úgy dönt, h ogy

1. a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostytlni tÍ 78.), a VIANoVA 87 Közmű
es Útepĺto Zrt. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67 ') és a ZOFE ZöIdterület-fenntaľtó és Fejlesztő
Kft. (1l19 Budapest, Thán Károly u.3-5.) ajánlattevők aján|atait érvénýelennényi|vánítjaa
Kbt..|4. $ (2) bekezdés a) pontja a|apján.

Felelos: poIgármester
Határidő: 20l5. iúnius 8.

2. az EVERLING Városépítő Epítóipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2l |7 Isaszeg, Aulich
u. 3.) ajánlattevő ajźtn|atát éľvénýelenné nyilvánítja a Kbt. 74.$ (l) bękezdés e) és 7a. $ (2)
bekezdés a) pontja a|apjźtn.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 8.

3. azEIJ-Line Építőipaľi ZÍt. (12|3 Budapest' Hollandi t,ľ-21.), a Penta Általános ÉpítőipariKft.
(2l00 Gödöllő, Kenyéľgyáti iÍ |lE'), a PP Konzorcium (l1 12 Budapest, Reptilőtéri lit 4.) és a
SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.)
ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényesek, velük szemben nem áll fennkizárő ok és az
ajánlattevok alkalmasak a szerződés teljesítésére, Az aján|attevók aján|ata megfe|e| az
ajánlattételi felhívásban és a vonatkoző jogszabźtlyokban _ különösen a Kbt-ben _
foglaltaknak.

Felelős: polgáľmester
Hatźridł!: 20 l 5. irinius 8.

4. a kozbeszerzési eljárás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. június 8.

5. a kózbeszeruési e|járźls nyeľtes ajánlattevője az EIJ-Line Építőipari Zrt. (If13 Budapest,
Hollandi trt 2|.), mely összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot adta, aján|ata az
aján|atkérő rendelkezésére źil'ő fedezeten belül van. Elfogadott ajźtn|ati ár nettó 106.845.000,-
Ft.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2015. június 8.

6. a nyertes ajźn|atot követo legkedvezőbb ajánlattevő a Penta Általános Építőipari Kft. (2100
Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E)' amely a második legelőnyösebb éľvényes aján|atot adta,
aján|ata az aján|atkéľő rendelkezésére álló fedezeten belül van, alkalmas a szerződés
teljesítésére és nem til| kizárő ok hatálya a|att. Ajttn|attevo aján|ata: Egyösszegű nettó
vá||a|kozői dĺj (HUF) |07 .9f0.848,- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. iúnius 8.
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7 . fe|kéri a po|gármestert a ,,Yá||alkozási szerzódés keretében azBurőpa Belvárosa Program II. -
Palotanegyed Kultuľális Váľosmegújítása soľán útépítési és javítási munkálatok elvégzése''
tár gyil vállalkozási szeľzodés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a Kbt. szerinti szerzodéskĺjtési moratóriumot követően

A Váľosépítészeti ÜeYosztály táiékoztatása alapián: a táľgyi munlľálatok kapcsán a vállalkozási
szeľződés 2015. július Í3-án a|áírásľa kerüIt a nyertes ajánlattevővel.

ravaslat ,,VáIlalkozósi szerződés tervezési, íltépí,tési és iskolaépiilet ldbazat vízszigetelési munkáIatok
elvégzésére, tltrgyú kijzbeszerzési etjdrtźs eredményének megáIlapítlźsltra ZÁRr tjĺns

581/2015. (vI.08.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 3 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság a ,,Vállalkozźsi szerződés tervezési, útépítési és
iskolaéptilet |ábazatvízszigete|ési munkálatok elvégzésére,, tźrgyuközbeszerzési eljáľásban úgy dont,
hogy

l. az AUMER&Tanka-PIDo (1112 Budapest, Repülőtéľi út 2.) közĺis ajánlattevők ajźn|atźú
érvénýelenné nyilvánítja a Kbt. 74. $ (1) bekezdés e) pontja a|apjźtn.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. iúnius 8.

2. a Stone Dekoľ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2615 Csővár, Madách u. 1.), a Zł\fe Kft'.
(1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.), a Dél-Pesti T. & T. Epitőipari, Kereskedelmi és
Szo|gá|tató Kft. (If02 Budapest, Bessenyei u. 49.) és az EU-Line Epítőipari Zrt. (If|3
Budapest, Hollandi tÍ2|.) ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényesek, velük szemben
nem áll fenn kizárő ok és az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére . Az aján|atĺevók
aján|ata megfelel az ajźtn|attételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban - különosen a
Kbt-ben - foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 20 1 5. június 8.

3' akozbeszerzési eljárás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 8.

4. aközbeszerzési e|járás nyertes ajánlattevője aZofe Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.),
mely összességében legelőnyösebb érvényes ajźtn|atot adta, aján|ata az aján|atkérő
rendelkezésére ál|ó fedezeten be|ül van. Elfogadott aján|ati áľ nettó 34.888'520,- Ft.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 l 5. jlinius 8.

5. a nyertes ajánĺatot követo legkedvezőbb ajánlattevő a Stone Dekor Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft. (2615 Csővár, Madách u. 1.), amely a második legelőnyösebb érvényes
ajtn|atot adta, aján|ata az aján|atkérő ľendelkezésére á||ő fedezeten beltil van, alkalmas a
szerződés teljesítésére és nem á|| kizźtrő ok hatálya a|att' Aján|attevő aján|ata: Egyösszegű
nettó vállalkozői dij Gil]F) 36.000.030'- Ft.

,},^ĺ 
Fele|ős: polgármester
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Határido: 201 5. június 8.

6. felkéri a polgármesteft a ,,Vállalkozási szerződés teľvezési, útépítési és iskolaépti|et |ábazat
vizszigetelési munkálatok elvégzésére,, tźrgy,(l vállalkozási szerzódés a|áirására.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: a Kbt. szerinti szerzĺidéskötési moratóriumot kovętőęn

A Váľosépítészeti ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: a tárgyi munká|atok kapcsán a váIlalkozásĺ
szerzíĺdés 2015. augusztus 12-én a|áírásra keľiilt a nyertes ajánlattevővel.

Javaslat ,,Közétkeztetési szolgdltatds ellátása diétds étkeztetéssel és a táIalókonyhúkfejlesztésével,'
t dr gy íl k ij z b es ze r zé s i elj úrds b an az aj ún lattev ő al k almn s s ág ón a k me g óIlapít ós ór a

58fl2015. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,5 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a,,Közétkeńetési szolgáltatás ellátása diétás étkeztetéssel
és a tálalókonyhák fejlesztéséve|,, tárgyilközbeszerzési eljárásban úgy dönt' hogy

1' a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 5.) részvételre jelentkező
alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. jlinius 8.

f . e|fogadja az e|őterjesztés 2. sz. mellékletét képezó ajánlattételi felhívást és megküldését a PENSIO
Minőségi Kozétkeztetés Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 5.) részére.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 20l5. június 8.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: az ÍĹsz-Ker KÍt. az onkoľmányzat és a Hivatal
kiizľemĺĺkiidésével a tárgy a|ásokat lebonyo|ította.

Javaslat ,,Budapest-Iózsefvóros, Magdolna Negyed Program III.', (azonosító szdm: KMOP-1.l.I/B-
12-k-20I2-0001)' ,,Csalddfejlesztési szolgóltatds keretében Szocídlís Lakhatási Technikai

Segí.tségnyĺljtlźs biztosítdsa,'tdrglú kijzbeszerzési eljdrdsban az ajdnlattevők alkalmassĺźgának

5 83 /2 0 1 5. (vr. 0 s.) sz. Vá ľo s ga,,^,-, 
^^",: 

::::::oft s á g határ ozata
(14 igeno 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program
III.'' (azonosítő szźtm: KMoP-s.l.|/B-|f-k-f012-0001), ,'Családfejlesztési szolgá|tatás keretében
Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás biztosítása,, tárgyu kozbeszerzési eljárásban úgy dönt,
hogy

1. aMagyar Vöľöskeľeszt Budapest Fővárosi Szewezet (l05l Budapest, Arany J. u. 31.) ajźtnlattevő a
szerzodés te|jesítésére a|kalmas, vele szemben nem áll fenn kizáró ok, így részt vehet atárgya|áson
(| . rész vonatkozásában).

FeleIős: polgármesteľ
Határidő: 20l5' június 8.
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2. a kozbeszęrzést eljárás eredményte|en a 2. ľész vonatkozásában tekintette| arra, hogy a Kbt. 76. $
(1) bekezdése a) pontja szerint eredménýe|en azeljártls, ha nem nyújtottak be ajánlatot.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2015. június 8.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása ataDián: a kiizbeszeľzési eljárás 1. részéľe vonatkozóan azEsz-
Keľ Kťt. a tárgyalást leťolytatta.

A lóuefvárosi Ktizösségi Hdzak Nonprofit Kft.-vel kött)tt kt)zszolglźltatási szerződés módosítása

584/2015. (vI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, l tartőzkodźs szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruhtzott hatáskörében eljárva, mint a Józsefuáľosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dont, hogy elfogadja ahatározat I.
mellékletét képezőközszolgá|tatási szerzódés 2. mellékletének módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 8.

A Józsefuáľos Közösséeeiért Nonpľofit Zrt. táiékoztatása alapián: akôzszo|gál|tatási szerződésf.
számú mellékletének módosítása megttiľtént.

Tulajdonosi hozzdjdrulás Budapest VIII. kerület Bókay Jdnos utcdban vízvezeték kivdltdshoz

585/2015. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bĺzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja
MOBILTERV 2000 Kft. részére a Budapest VIII. kerĺilet Corvin Sétány Progľam IV. ütemében
létesülő 125-ös tömb beépítése kapcsán szükségessé vtĺt'ő, a

o Bókay János utcát (hrsz.: 36fII)
o Tĺjmő utcát (hľsz.: 36|6fĺ2)
o Práter utcát (hrsz.: 36l00lf)

érintő vízvezeték kiváltások kivitelezési munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KřryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal Hatósági ,iigyosztály Építésügyi
Írodájátő| előzetesen meg kell kéľni, és az abban fog|altakat maradéktalanul be kell taľtani,

c. kötelezi a kivitelezőt a szakaszokon a burkolatok ideiglenes helyreállítására, melynek a
biĺonságos közlekedésre alkalmas źil|apotát a végleges helyľeállításig fenn kell tartania,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészü|térő| akozterület tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitott 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. június 8.
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A Gazdálkodási Ugvosztály táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájáľulás a kérelmezőnek
kiküldésre keľůilt 2015. június l1-én.

Tulajdonosi ltozzájárulds a Budapest VIII. keriilet Szigony utcdban lúrközlő ltdlózat kivdltdsi
munkákltoz

586/2015. (vI.08.) sz. Vńľosgnzdĺí||ĺodĺísÍ ós Pónziigyi Bizottsĺíg hatĺĺľozata
(14 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozztĘárulását adja MAX-
TEL7 Kft. részére a Budapest VIII. kerület Szigony utca17. és 33. szám közötti szakaszon (hrsz.:

36|37) a ',Corvin sétány projekt'' miatt fe|merülő hírköz|ő há|őzat kiváltási munkákhoz, az a|ábbí
feltételekkel és kikotésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

b. a beruházónak (építtetőnek) a kozÚltkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájátru|ást a
vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal Hatósági IJgyosztály ÉpítésÍigyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a szakaszokon a burkolatok ideiglenes helyľeállítására, melynek a
biztonságos közlekedésre alka|mas ál|apotát a végleges helyľeállításig fenn kell tartania,
illętve kötelezi a jővźhagyott útépítési terveknek megfelelo kivitelezésére,

d. az engedélyes kö,teles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| aközteľület tulajdonosát írásban
értesíteni'

e. jelen tu|ajdonosi hozzájáľulás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a dontés napjától szźtmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20i5. jlinius 8.

A Gazdá|kodási ÜeYosztálv üíiékoztatása atapián: a tulajdonosi hozzájárulás a kéľe|mezőnek
kikůildésľe keľüIt 2015. június 11-én.

Tulajdonosi hozzdjáľulds Budapest VIII. keriilet Bókay rdnos utcdban gdzelosztó vezeték
kivóltóshoz

587lf0t5. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatírozata
(14 igen' 0 nemo 1 tartĺózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adjaroGAZ
FĺildgĺázelosztásiKft'. megbizása a|apjttn a MULTI Kft. részére a Budapest VIII. kerület Coľvin Sétĺány

Pľogľam [V. ütemében létesülő l25-ös tömb beépítése kapcsán a Bókay János utcában (hľsz.: 36f1|\
szükségessé váló, kisnyomású gáze|osńő vezeték kiváltások kivitelezési munkáihoz, az alábbi
fęltételekkel és kikötésekkel :

a' jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,
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b. aberuhźzőnak (építtetonek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźrulásta
vonatkozó rendelet (19ĺ1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. keľĺ'ilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosĺály Építésügyi
Iľodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kotelezi a kivitelezőt az érintett iltszakaszokon a burkolatok ideiglenes he|yreá||itźsára,
me|ynek a biztonságos kozlekedésľe alkalmas állapotát a végleges helyreállításig fenn kell
tartania,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a köĺerület tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. jrinius 8.

A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájálľulás a kéľe|mezőnek
kiküldésre keľĺilt 2015. júnĺus 11-én.

A Budapesti Épí,tő és Szerelő Zrt. kérelme gépjlűrműí elhelyezési ktjtelezettség pénzbeli megvúlttźsdra
vonatkozóan

588/2015. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyĺ Bĺzottság határozata
(14 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1. hozzź|źtru| _ a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéľől szóló
I5l201^1. (III.i8.) önkormányzati rendelet 7.$ (l) bekezdés a) pontja a|apján-, hogy a Budapesti
Építő és Szeľeló Zrt. aBudapest, V[I. ker. Déľi Miksa u.7. szám alatti (hľsz. 34943) ingatlanon
teryezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó I2 db gépjármű-elhelyezési kotelezettségét
pénzbeli megváltássa| teljesítse, 2.500'000,-Ft/parkoló díjéľt.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. június 8.

f , felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megvźitására
vonatkozó megál lapodás előkészítéséről, a|áir ásár ő|.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20l5. augusztus 3 1.

A Gazdálkodási, Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a megállapodás aláíľása megtłiľtént 2015.
július 30-án' az Epítésiigyi Iľoda 2015. július 31-én' aziigyÍé| 2015. augusztas24-én vette át.

Javaslat,z Úi r"I"ki téri piac teľiiletén lévő 13 üzlethelység bértői kérelmének elbírdldsdra

589l20t5. (W.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu| hozzá a' Ú; ľeleki téľi Piacon
ta|á|hatő J3 jeliĺ tizlethelyiségľe vonatkoző cu|<rźĺszati készítmény, édesipari teľmék, valamint egyéb
élelmiszer (magok, aszalványok, fűszerek) üzletkör megváItoztatásához a Giovanni Kolibri Kft.
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(székhely: ll74 Budapest, Bajza u.26.; adőszám:250f097|.2-4f; cégegyzékszám:01-09-195165)
részére.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. június 8.

A Gazdá|kodási Üevosztálv táiékoztatása alanián: a Bizottság döntésérőI a Giovanni Ko|ibľi
Kft. éľtesítése megtiirtént.

Javaslat viharkĺźrral összefiggő, BKV kórtérítési ígény rendezésére

590/2015. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, l tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság űgy dönt, hogy hozzájáru| az Önkormányzat
96001107910640800 köĺényszámű biĺosítása - ,,onkoľményzat á|ta| keze|t és fenntartott utak
kezelése során okozott károk felelősségbiztosítása'' - a|apján - az Í]tkártéľítési előirányzat terhére _
BKv Zrt. részére a Generali Biztosító Zrt. á|ta| megállapított összeg fennmaradó részének, azaz
57.598-Ft a BKV Zľt. l0300002-f0107996-490f006| szám|ájfuatörténő kifizetéséhez.

Felelős: polgármester, Jőzsefvtttosi Várostizemeltetési Szolgálat igazgatója
Határidő: 20l5. jrinius 30.

2 az onkoľmánvzat 96001107910640800
kötvényszámú biztosítása - rmőnyzat által kezelt és fenntaľtott utak kezelése soľán
okozott káľok felelősségbiztosítása'' - alapján a BKV Zrt. részére az 57.598-Ft a BKV Zľt.
1 03 00002-2 0107 99 6-4902006 1 szálm|ájár a 20 1 5. j űnius 2 9. napj án átutalásľa keľült.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiiznont Zľt. táiékoztatása alapián: a határozatban szeľeplő
összeg kifizetésľe kerüIt, azonban az onkoľmányzat koľábbi biztosítója, a Geneľali Biztosító
Zrt., álta|, a káľesettel tisszefiiggésben megá|Iapított és kiÍizetett łisszeget a BKV Zrt. nem
fogadta el, előľeláthatőan peres eljáľást kezdeményez.

Tulajdonosi hoadjórulds a Budapest VIII. keriilet Práter u 56-60. sz. ingatlanok előtti részen
j dr d ab uľ ko I at fe I új ítds dr a

59tl2015. (W.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(l4 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja a Budapest
VIII. kerület Práter utca 56-60. (hrsz.: 38839/2|) sz. ingatlanok előtti járdaburkolat fe|i$itásához az
alábbi feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberubázőnak (építtetőnek) a kozútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (|9l|994, (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásáva| a
Budapest Főváros' VIII. keľület Polgármesteri Hivata|, Hatósági Ügyosĺálytól előzetesen meg
kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivite|ezőt a járdaszakasz megfelelő minőségben történő kiépítéséľe,
helyľeállítására, me|yre aberuhźnő és kivite|ező közösen 5 év garanciźfivá||a|,
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d. a zöIdterü|eti szakasz védelme és teljes helyreállítása(a34lf008. (VII. 15.) Fov. Kgy. rendelet
18. $ (3)' (4)' (5)' (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével). A beruházó és kivitelező
közcisen garanciát vá||a| a növényzet pótlásának e|végzéséért,

e. az engedé|yes köte|es a munkák (helyreállítás) elkészĺiltéro| a kozterület tulajdonosát is
íľásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan bętaltásával, a rĺontés napjáĺól számíÍofÍ l évig érvényes.

FeleIős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. június 8'

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzíjárulás a kérelmezőnek
kiküldésľe keriilt 2015. június 8-án.

K?izteľ iilet- has znóIati kérelme k eI bírdlds a

59212015. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(1 igen' 14 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|tlbbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

kozterüĺet-hasznáIąti hozzájáľulóst ad teljes díjfizetéssel az alábbiak szerint:

Közterület-használó, kérelmező: o-Bor-Mdria CaÍé Bt.
(1089 Budapest, Mdria u. 5.)

Közterüĺet-használat ideje: 20I5. június ]0. - 20]5' december 3].
Kozterület-hasznólat célja: vendéglátó terasz
KözterüIet-használat helye: Mária u. 5.

KözterĹ)let-hasznáIat nagłsága: 25 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 8.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása a|apián: a határozat 2015. június 15. napján keľült
kézbesítésľe. A fellebbezés alapján a Képviselő-testiilet 200/2015. (Ix.17.) sz. határozatálban
helybenhagyta az 592 12015.(vI.08.) sz. bizottsá gi határozatot.

593/20t5. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1 igen' 11 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

közterüIet-használati hozzájárulást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint.,

Ko zterül et-has znáI ó, kér e lme z ő :

Kozt eriil et- has ználat idej e :

Ko z t e rĺil e t- has zn ál at c é l i a,.

(. ....... ..........)
2015' június l9. _20l6. június 30.
mozgó árus ítás (virág, zölds ég-g,l'ümö lcs)

Közterüĺet-használat helye: Népszínház u, 9-I I ' -Teleki Lószló tér
Közteri]Iet-használat nagysóga: ] m,
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FeIelős: polgármester
Határidő: 201 5. jrinius 8.

A Gazdálkodási ÜeYosztály táiékoztatása a|anián: ahatározat2015.június 24. napján került
kézbesítésľe.

594ĺ2015. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźtozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy Bedák PáI egyéni vá|la|kozó (l086 Bp.,
Dobozi u. f7.) mozgóárusítás cé|jára kérelmére indult közterĺ'ilet-haszná|ati hozzájáru|ás megadása
tárgyű eljárást a Ket. 31 . $ (1) bekezdésére tekintettel megszünteti.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. június 8.

A GazdáIkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. június 19. napján keľůilt
kézbesítésľe.

59512015. (W.08.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nemo 1 tartózkodás szavazatta|)

i. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használ ati hozzź$árulást ad

- díjmentességgel _ azza|, hogy a kieso parkolási díj AFA taľtalmát (2015. május f6. _ z0|5'
augusztus 3|. azaz 68 munkanap) - 38 f84,-Ft-ot a Fenstheľm-West Kft. kote|es megfizetni a
közterĺ'ilet-haszná|atrő| sző|ő határozatban megjelölt szám|aszámra, az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő. kérelmező: Fenstheľm-West Kft.
(1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7.)

Kcjztęrület-hasznźilatideje: 2015. június 08. _20l5. augusztus 31.
Közterĺilet-haszná|at cé|ja: építési munkateri'ilet
K<iztertilet-haszná|at helye: Kis Stáció u. 9.
Közterü|et-haszná|atnagysága: 4I mz

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 8.

f. tudomásul veszi a Fenstherm-West Kft. közterĺi|et haszná|atát 2015. május 26. napjátő| f0I5.
június 07 . napjáig.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. június 8.

A Gazdá|kodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot a kéľelmező 2015. jűnius 23.
napján vette át.

596/2015. (W.08.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, l taľtózkodás szavazatta|)

l. AYźtosgazdáIkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad

- díjmentességgel - az a|źtbbi ĺigyben:
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Koztertilet-haszná|ő. kérelmező: Fenstheľm-West Kft.
(1081 Budapest, Kun v 4. fsz.7.)

Közteri.ilet-haszná|atideje: 2015. június 08. -2015. június 30.
Közteriilet-haszná|at cé|ja: építési munkateriilet
Kozteľület-haszná|athe|ye: Tolnai Lajos u. 7-9.
KözterĹilet-haszná|atnagysźlga: 44 m.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 8.

f . tudomásul veszi a Fenstherm-West Kft. kĺjzterület haszná|atát 2015. május f6. napjátő| 20|5.
június 07. napjźig.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. június 8.

A GazdáIkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: ahatározatot a kéľelmező 2015. június 23.
napján vette át.

597lf015. (W.08.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, ! tzrtőzkodás szavazatta|)

A Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteru|et-haszná|ati hozzájźru|ást ad -

teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

Közterület-haszntiő,kérelmező: oľbánRóbeľtegyénivállalkozó
(f33 6 Dunav arsány, Ha|źsz Z. u. 3 | .)

Köztertilet-használat ideje: 2015. jlinius 08. -2016. június 0l.
Közterület-haszná|atcé|ja: vendéglátó tęrasz
Kĺjzterület-haszná|at helye: Nagyfuvaros u.Żlb.
KözterĹilęt-haszná|atnagysága: l8 m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 8.

A GazdáIkodásĺ Üwosztálv táiékoztatása alapián: ahatározatot a kéľelmező 20!5. június 29.
napján vette át.

598l20t5. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(l4 igen' 0 nem, 1 taľtĺízkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad
telj es havi díjfi zetéssel az a|ttbbiak szerint:

KözeľĹilet-hasznźiő,kérelmező: vidákKamillaegyéniváIlalkozó
(1088 Budapest, Krúdy Gy. u. l1')

Közterület-haszrálat ideje: f0I5. szeptember 01 . _f016. november 30.
Kozterület-hasznä|at cé|ja: mozgóárusítás
Közteľület-haszná|athelye: K'ú^dy Gy.u., Lőrinc Pap tér, Mikszáth tér
Kĺjzterület-hasznźiatnagysága.. l m,

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2015. iúnius 8.

]:ŕ
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A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: ahatźrozatot a kérelmező 2015. június 15.

napján vette át.

599/2015. (vI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzź!árulást ad -
díjmentességgol azalábbiak szerint:

Kozteľület-haszná|ő, kérelmező: Somogyi Béla u. ff.szám alatti Táľsasház
(l085 Budapest, Somogyi Béla u.ff.)

Közterület-használat ideje: 20l5. június 08. _ 2015. szeptember 30.

Közterület-hasznźiat cé|ja: építési munkateriilet - á||ványozźs
Köztertilet-haszná|athelye: Somogyi Bélau.ff-
Köztertilet-haszná|atnagysága: 7f m,

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 20 l 5. június 8.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása a|apián: ahatározatot a kérelmező 20|5. júnĺus t5.
napján vette át.

600ĺ20|5. (vI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -
díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Közteľület-haszná|ő. kérelmezo: Rendőľmúzeum
(1087 Budapest, Mosonyi u. 5.)

Közterület-h asznźiat ideje: 20 l 5. június ?0.
KözteľĹilet-haszná|at cé|ja: Múzeumok Ejszakt$a
Közterĺilet-haszná|at helye: Mosonyi u. 5-9.
Köztertilet.haszná|atnagysága: 1500 m,

Felelős: polgármester
Határidő: 20i 5. június 8.

Á Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: ahatározatot a kéľelmező 2015. június 16.

napján vette át.

601120|5. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterü|et-használati hozzźĘárulást ad -
havi díjťlzetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közteľi'ilet-haszná|ő, kérelmező: Lahudlry Kft.

Közterü let-hasznáIat idej e:

Közterĺi let-h aszná|at c é|j a:

K<jzteľi'ilet-h aszná|at helve :

( 1 1 8 I Budapest, Havanna u. 24.)
2015. június 08. -2015. október 30.
vendéglátó terasz
Déri Miksa u. l-3.

Közterület-használatnagysága: |f m"
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201 5. június 8.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 201'5. szeptembeľ 11. napján
keriĺlt kézbesítésľe.

Javaslat az MNPIII T1/1-3, T4/2, T4/3' T5/1 tdrsadalmi alprogramjailloz kapcsolódó szupervízió és
a T5/2 Kálvĺźria tér megíljítdsdltox, kapcsolódó szocíóIís program vonatkoaźsóban egyiittmííködési

me g dI lap o dds o k meg kötés ér e

602120|5. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(15 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) elfogadja Kovács lgnác szupetvizor, egyéni vállalkozóval kötött együttműkodési megállapodást
az e|oterjesztés f . sz. melléklete szerinti taľtalommal és felkéri a polgármestert annak a|áirtsára.

FeleIős: polgármester
Határidő: 20 l 5. június 9.

f.) elfogadja a Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány - Jőzan Babák Egyesület
konzorciumával kotött egyĺittműködési megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti
tartalommal és felkéľi a polgármestert annak a|áírźsźlra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 9.

A Polgáľmesteľi Kabinet" valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: Kovács Ignác
szupervízoľľal és a Magyar Embeľi Jogvédő Kiizpont Alapítvány - Jőzan Babák Egyesiilet
ko nzo ľciu m áv a| az egyiittműkiidési megállapod ások aláíľás ľa keľültek.

A MOZA Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Gutenberg tér 2. szóm alattÍ iires,
iinkormdnyzati tulajdoníl nem lakds céIíł helyiségre

60312015. (vI.08.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazztta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII., 3648|l0lN34 he|yrajzi számon n^yilvántartott, természetben a
Budapest W[., Gutenberg tér 2. szám a|att ta|á|ható, 46 m. a|apterületű, utcai bejáratu
ťoldszinti nem lakás célú ĺizlethelyiség béľbeadásáhozhatározott időre,2019. december 3l-ig a
I{OZA Kft. részére, iparművészeti bemutatóterem, művészeti tevékenység cé|jára, 34.650,-
Ft/hó + Áfa bé.t"ti + közüzemi és kültin szo|gá|tatźsi díjak osszegen, azza|, hogy a bér|o az
túta|a megállapodásban vállalt felrijításokat (bontási munkálatok, nyí|ászárők cseréje, redőny
javitása, a|jzatkiegyenlítés, mugyanta teľítés' vakolás, glettelés, festés, villanyszerelés, fűtés
kiépítése, mellékhelyiségek felújítása) a helyiségben, a bérleti szerződés megkötéséto| számitott 6

hónapon belül elvégzi saját költségére. Amennyiben a felújítást nem végzi el, vagy a késedelmet
hitelt érdemlően nem igazo|ja a bérbeadó felé, a béľleti díj összege a bérleti jogviszony kezdetétő|
49.500,- Ft/hó + Afa bérleti * közüzemi és különszolgáltatási dfiak osszegre emelkedik.

Felelos: Kisfalu Kft.. ugyvezető igazgatőja
Határidő: 20 l 5. iúnius 8.
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2.) hozzź|áru| a jelen határozat 1.) pontja szerinti önkormányzati tulajdonú nem lakás céhi helyiség
felújításához.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatója
Határidő: 201 5. jrinius 8.

3.) a bérlő a béľleti jogviszony idótartama alatt bérbeszámítással nem é|het a megá||apodásban vállalt
felújítások tekintetében, továbbá az á|ta|a eszktĺzöIt beľuházások ellenértékét az onkormányzattő|
semmi|yen jogcímen nem kcivętelheti a bér|etijogviszony a|att és azt követoen sem.

Fele|ős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 1 5. június 8.

4.) a bérleti jogviszony nem hosszabbítható meg aZ Önkormányzat tulajdonźhan źĺlr|ő nem lakás
céljáraszo|gá|ő helyiségek bérbeadásáról szóló 35lf013, (VI. 20.) számű önkormányzati rendelet
29. $-a a|apjźn, hanem új bérleti jogviszony esetén a bérleti díj mértékéről a Bizottság dönt.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20 1 5. június 8.

5') felkéľi a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti szerzódés megkötésére, melynek
feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|1źra szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI. 20') számű Budapest Józsefvárosi onkormányzati
ľendelet 14. $ (2) bekęzdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a |7. $ (a) bekezdése a|apjźtn közjegyző e|ótt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyi l atko zat a|áir ásźú v á||alj a a leend ő b érl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. július 3 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. július 9-én a béľ|eti
szeľződés megkiitésre keľült. Az ügy továbbĺ intézkedést nem igényel.

... magdnszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Kun u 12. szdm alatti ĺłres
ön kormlźny zati tulaj do n íl h elyis ége k vonatkozlźs ób an

60412015. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźtozata
(15 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu| hozzá a Budapest VIII.,
34742/0/N6 és 34742/0lN7 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest vIII.o Kun u. !2. szám a|aÍt
elhelyezkedő, összesen 60 m2 alapteľületű, üres, onkormányzati tulajdonú, utcai ftjldszinti helyiségek
bérbeadásához........... magánszemé|yrész&e.

Felelős: Kisfalu Kft. ü5rvezető igazgatőja
Határidő: 20 1 5. június 8.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. június 12-én a bizottsági
határozatrőI az ügyfél írásbeli éľtesítése megttiľtént.Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Népszínhdz u. 31. szám alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem
lakós célíl helyiség nyilvdnos egyfordulós ptźIyázaton tiirténő bérbeadásóra

605/f015. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szzvazattal)
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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

l .) felkéri a Kisfalu Kft-t, a Budapest VIII., Népszínház u. 3| . szźlm alatt elhe|yezkedő, 3471610l Al1
hľsz-ű, 1058 m2 alapterületű, i.ires cinkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség bérbeadására
irányuló nyilvános egyfordulós pá|yázatkiírásáraf51 '061 ,- Fíhó + Afa összegen. A Kiíró kikoti,
hogy a helyiségre nem adható be olyan ajźn|at, amely a Képviselő-testület f48l20|3. (VI. l9.)
számú határozatának 8. pontja szerinti |2 és f5 %-os bérleti díj kategóriába tartozó, illetve
nyilvános internet szolgáltatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység végzéséľe
vonatkozik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. június 8.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yázat a Versenyeztetési szabályzatrő| sző|ő 4712015. (II. 09.) számťt
képviselő-testtileti hatźrozatban foglaltak szerinti lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 2015. június 8.

3.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat ll. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetotábláján, a Lebonyolító
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az Önkoľmányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Lebonyolító számára elérhető
költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell
kozzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 2015. augusztus 3 l.

A Józsefvárosĺ Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a pá.Jyázat 2015. szeptembeľ 2-
án kiírásľa keľült, nem volt pá.Jyáző, erľől a Bizottságtájékoztatása megtiiľtént. Az tigy további
intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII., Üilői ílt 66/A. szltm alatti iires nem lakds céljdra szolgdló helyiség
bérbeadds óra vonatkozó pdlydzat eredměnyének megdllapítdsdra

606120|5. (VI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartólzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtsźęúgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII.36f74/0/A/2 és 36274/0ĺN3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott' a Budapest VIII.,
Ülloĺ ĺt 66lA, szám a|aÍti,94 rrŕ + rcs m2 alaptertiletű önkormányzati tulajdonú helyiségek
bérbeadására' a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 95912014. (IX. 01.) száműhatározata
a|apján kiín nyilvános egyfordu|ős pá|yźnatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 8.

2.) a pá|yázat nyeľtesének a benyújtott ajttn|aÍa a|apján a Ferencvárosi Football Club Eryestiletet
nyilvánída.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 1 5' június 8.
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3.) a) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Üllői út 66lA. (Nagýemplom utca felo|i bejáratú)
szám a|aÍt ta|á|hatő,36f14l0lN2 hrsz-ú utcai bejáratú pinceszinti 94 m, alapteľületíĺ, és a
Budapest VIII., Ül|ői űt 66lA. szám a|atti,36f.74lolAl3 hrsz-li utcai bejáľatú foldszinti |65 m2

alapterĹiletű onkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás célú helyiségek béľbeadására kiíľt
nyilvános egyfordulós pźiyázat nyertesével, a Ferencvárosi Football Club Egyesülettel a bérleti
szerzódés megkötésére, hatźlrozott idő 10 évľe, 20f5. december 3l. napjáig, sportközpont
kialakítása (kĺizdospoľtok' kondicionáló, erősító edzések tartása) tevékenységek (szeszesital
árusítasa nélki'i|) cé|jźra, 6g.ff5,- Ftihó + Áfa bérleti + közüzemi és kiilön szolgáltatási díjak
összegen. Amennyiben az Egyesü|et a pá|yźzat nyerteseként bérleti szerzódést köt és af48lf013.
(VI. 1 9.) számű képviselő-testületi határozat 27 . pontja szerinti első éves beszámolóját a szakmai
bizottság részére benyújtotta, és azt a bizottság elfogadta, az onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága kérelemre a bérleti díjat a helyiség
Józsefuáros, valamint a józsefuárosi lakosok érdekébęn folytatott tevékenység szerinti
kihasználtsága fiiggvényében a 26. pont a), b) vagy c) pontja szerinti méľtékľe módosíthatja' a
b érl eti szer ző dés e gyéb fe ltéte l e i n ek v á|to zat| anu| hagy ás a m el l ett.

b) elfogadja a pá|yáző egyéb vállalásait a következők szerint: hátrányos he|yzetu gyeľmekek
részére ingyenes edzési lehetőségek biztosítása. Általános iskolák részére heti f-3 alkalommal
küzdosport és erőnléti edzések tartása igény szerint. Versenyzési lehetőségek biztosítása,
veľsenyekľe való felkészítés, versenyeken történő indulási lehetőség az egyesiilet tagsai szźtmára.
VIII. keri.ileti vźi|a|kozások, állami szervek dolgozóinak kedvezményes edzési lehetőségek
biztosítása igény szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 20l5. június 8.

4.) a Kt. határozat 29. pontja éľtelmében a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és
elfogadására az onkormányzathatáskörrel rendelkezó szakmaibizottsága jogosult. Amennyiben
a szakmai bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy az Önkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bizoÍÍsága az önkoľmányzati feladatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti dijataz adott évľe is engedélyezi. Amennyiben a
szervezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a bérleti díj az érintett év január 1. napjától
visszamenőlegesen az aktuá|is forgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont szeľint kiszttmitott, a
nem civil szervezetekĺe meghatározottbér|eti díjnak megfelelő összegľe emelkedik. Amennyiben
a szakmai terve, beszámolója a|apjźtn bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte
Józsefuáros érdekében, úgy a bérleti díj a 26. pontban szabźiyozott magasabb kategóriába sorolt
bérleti díjra emelkedik.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20 l 5. június 8.

5.) a bérlőjelöltnek tudomásul kell vennie, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt és azt k<jvetően

sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás koltségét semmilyen jogcímen nem követe|heti az
onkormányzattó|.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 8.

6.) a 3.) pontban megállapított bérleti díj feltétele,
kapcsolódó tevékenység et végző szervezetnek
vállalnia kell:

hogy az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz
a következő feltételeket a bérleti szerződésben

a)

b)

honlapján, sajtómegjelenésein szeľepeltesse tamogatóként az onkormányzatot.

a legalább havi rendszeľességtĺ helyiséghaszntiatot igénylő eseményekľől (fogadóóra, gyűlés, /
rendezvény, tanácskozás, stb.) küldjön éľtesítést, meghívót aZ onkormányzatnak. Az .,,4 ,"l/
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események népszeriĺsítésére az tnkoľmányzat a honlapján, közösségi portál profiljálr ,,civil
eseménynaptźĺrt,, hoz létre és műkodtet.

c) minden év március 15. napjáig nyújtsa be azadoIÍ" évre vonatkoző szakmai tervét, amelyből
megáIlapítható, hogy milyen eseményeket tervez az év során megľendezni, illetve a
bérleményben milyen á|landó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáros és a
j ózsefvárosi lakosok érdekeit.

d) azelőző évi tevékenységéről nyújtson be beszámo|őttárgyév május 3|.napjáig.

e) a helyiségben az a|apszabályában megjelolt céloknak megfeleloen a bérbeadáskor
engedélyezett tevékenységet folyamatosan folýassa.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. június 8.

7.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában źi|ő nem lakás
cé|jára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35/f0|3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (f)bekezdése alapján 3 havi bérieti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |] . $ (a) bekezdése alapj án közjegyzo e|őtt egyoldalú
kötelezettségvál lal ási nyi latkozat a|áír ását vállalj a a leendő béľlő.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határido: 20 1 5. július 3 l.

A Józsefváľosi GazdáIkodásĺ Köznont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. július 7-én a béľIeti
szerződés megkiitésľe keriilt. Az iigy további intézkedést nem igénye|.

Tulajdonosi houdjdrulds az Auróra utca 22-28., Jóuefvdrosi Egészségiigyi Szolgólat elektromos
ellútds dnak bővítéséhez

607/2015. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájźtulását adja az Auróra
utca2f-f8, szám a|atti Józsefuárosi EgészségügyiSzo|gźilat769.00 kVA villamos eneľgia teljesítmény
e||źtástthoz szükséges közcélú há|őzatépitéshez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. jlinius 8.

A Poleármesteri Kabinet táiékoztatása alapián: a fejlesztés megtöľténto a Józsefváľosi Szent
Kozma Egészségügyi Központ mźłr az új ľendszeľľel mĺíkiidik.

ravaslat betéti keretszerződés megkötésére a Sberbank Magyarorsatg Zrt-vel

608/2015. (vI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozlta
(14 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az előterjesztés mellékletét képező

,,KeľetmegáIlapodás betéti műveletekre'' szerződést a Sberbank Magyarorszźlg Zrt-ve| megköti éS

felkéri a polgármestert annak a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. június 8.
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A Pénzüevi Ugvosztály táiékoztatása alapián: a hatźtozatban foglaltak esetében

,,Keľetmegállapodás betéti műve|etekľe,, szerzíĺd,és a Sbeľbank Magyaľorszźłg Zrt-ve| 2015.
június ||-én atáírálsľa keľĺi|t.

A Budapest VIII. keľiilet Kísfaludy u. ................... szám alatti ingatlanra vonatkozó elővósórlúsi
jogróI való lemondás ZART ULES

610/2015. (VI.15.) sz. Yáľosgazdálkodási és Pénzüg5'i Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat a ... ....hrsz., természetben a Budapest VIII. keľület Kisfaludy u. ..... ........ szám
a|alt ta|á|ható 58 m2 alapterületii lakásingatlan tekintetében ....... eladó és .... ..... vevő
közott 16.400.000.-Ft, azaz tizenhatmillió-négyszázezer forint vételáron létľejött adásvételi szerzódéshez
kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2015. június 15.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat2015.június 1'6-ánkézbesítésre
keľĺilt az ügyfél részére.

Javaslat ,,Energiaracionalizálds Józsefvdľosban projektltez kapcsolódó kiilső nyíltźszórók javítdsi
munkdi vdllalkozói szerződés keretében'' túrgyíl közbeszerzési eljórds eredményének

megdllapítósdra zÁnr tjĺBs

6l1/20t5. (u.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az ,,Energiaraciona|izźůás Józsefuárosban projekthez
kapcsolódó külső nyílászárők javítźtsi munkái vá||a|kozői szerzódés keretében'' tárgyil közbeszeľzési
eljárásban úgy dĺint, hogy

1. a LARA-TřIERM KFT. (7000 Sárbogárd' Ady Endľe út 168.), az EURO-WINDOW Kft. (1063
Budapest' Szinyei Meľse Pźi u. 17 .IIV8.) és a Peklaľus Kft. (2000 Szentendre, Kózűző u. 7.) á|ta|
benýjtott ajánlatok a Kbt. 74. $ (1) bekezdés e) pontja a|apján érvénýelenek.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. június 15.

2. a Fenstherm-West Kft. (1081 Budapest, Kun utca 4. fsz.7.) aján|attevő áita| benýjtott aján|at

éľvényes, vele szemben nem áll fenn kizárő ok és ajánlattevő alkalmas a szerzódés teljesítésére. Az
ajánlattevo ajźn|ata megfelel az aján|attételi felhívásban és a vonatkoző jogszabźůyokban -
ktilö'n<isen a Kbt-ben - foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. jlinius 15.

3. a közbeszerzési eljárás eredményes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. június 15.



4. aközbeszerzési eljárás nyertes aján|attevője a Fenstherm-West Kft. (108l Budapest, Kun utca 4.
fsz. 7.), mely clsszességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot adta, aján|ata az aján|atkérő
rendelkezésére á||ő fedezeten beltil van. Elfogadott aján|ati áľ nettó 7.zf|.500,-Ft.

Felelős: polgármester
Határido: 201 5. június 1 5.

5. t.elkéľi a polgármestert az,,Energiaraciona|izá|ás Józsefuárosban projekthez kapcsolódó külső
nyí|ászárők javítási munkái vállalkozói szerződés keretében'' tárgyil vállalkozási szerzodés
a|áírására.
Felelős: polgármester
Határidő: a Kbt. szerinti szerződéskötési moratóriumot követóen

A Váľosépítészeti Üeyosztály táiékoztatása alapián: a tárgyi munkálatok kapcsán a vállalkozási
szeľződés 2015. június f9-én a|íírásra kerĺilt a nyeľtes ajánlattevővel.

Javaslat ,,Budapest-Jóuefvóros, Magdolna Negyed Program III.', (azonosító szlim: KMOP-5.1.1/B-
12-k-20I2-0001),,,Csalódfejlesztési szolgdltatds keretében Szociális Lakhatási Technikai
Segítségnyíljtds biztosítdsa,, tdrgłú ktizbeszerzési eljdrds eredményének megdllapítósdra

6Í2/f015. (VI.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Progľam
ilI.'' (azonosító szám: KMOP-5.l.I/B-If-k-20l2-0001)' ,,Családfejlesztési szolgźiltatás keretében
Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás biztosítása,, tźrgyil kozbeszerzési eljárásban úgy dönt,
hogy

1. a Vöröskeľeszt - Csapvíz Kft. Konzorcium (1051 Budapest, Arany J. u. 3l.) kozös ajánlattevők
aján|ata érvényes, és a Kbt. 71. s (2) bekezdés a) pontja szerint, valamint azajźln|attételi felhívás
10. pontja szerint a legalacsonyabb összegíĺ ellenszolgá|tatást igénylő ajánlatot tette - az |' rész
tekintetében.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. június 1 5.

2. a kĺjzbeszerzési eljárás eredményes _ az 1. rész tekintetében.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június l5.

3. aVöröskeľeszt -Csapviz Kft. Konzorcium (l051 Budapest, AranyJ. u.31.) közös ajánlattevőket
az e|jźtás nyerteseként kihirdeti _ az I. rész tekintetében.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. június 1 5.

4. felkéri a polgármestert a megbízási szerzodés megkdtésére a Vöľoskereszt - Csapvíz Kft.
Konzorcium (1051 Budapest, Arany J'. u. 31.) közos ajánlattevőkke| - az I' rész tekintetében'
Elfogadott aján|ati ár ].200.000 Ft + 0 Afa.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 l 5. június l 5.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: a nyeľtes ajántattevőve| az Onkormányzat z megbízási
szerződést megköttitte.

"r-:
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Javaslat a ,,Magdolna Negled Program III. Kijzteriilet program keretében térJigyelő
kamerarendszer kiépítése,, tárgyíl kiizbeszerzési eljárásban az ajánlattevők alkalmassdgdnak

megdllapításdra

6|3ĺf0|5. (vL15.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Magdolna Negyed Program III. Közterület progľam
keretében térfiryelo kamerarendszer kiépítése,, tárgyukozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

l. az M'B.V Szo|gá|tatő Kft. (1103 Budapest, Gergely utca 35/G) ajánlattevő aszerződés teljesítésére
alkalmas, vele szemben nem áll fenn kizźtró ok, így részt vehet atárgya|źson.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. június l5.

2. a Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgá|tatő Zrt' (1106 Budapest,
Fátyolka u. 8.) ajánlattevő a szerzódés teljesítésére alkalmas, vele szemben nem ál1 fenn kizáró ok,
így részt vehet a tárgyaláson.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június l5.

3. a TVT Vagyonvéde|mi Zrt. (1119 Budapest, Major u. 61.) aján|atÍevő a szerződés teljesítésére
alkalmas' vele szemben nem áll fenn kizárő ok, így részt vehet atárgya|źson.

Fe|elős: polgármester
Hatźtridő: 20 l 5. június 1 5.

4. aB Consulting Kft. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 18-20.) ajánlattevő a szerződés
teljesítéséľe alkalmas, vele szemben nem áll fenn kizárő ok' így részt vehet atárgya|áson.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2015. június 15.

A Jegvzői Kabinet táiékoztaĹása alapián: 
^z 

lĺsz-Keľ lfft. a táľgya|ĺĺst a Hivatal
kłizľemíĺködésével megtaľtotta.

Javaslat ,,A Polgdrmesteri Hivatal helyiségeinek temperdldsa, tórgyíl, kijzbeszerzési értékhatdrt eI
nem érő b eszerzés i elj ár ás eredményének megállapítds óra

614l201s. (VI.15.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(10 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. ,,A Polgármesteri Hivatal helyiségeinek tempeľá|ása,, tźrgyil,kozbeszerzési éľtékhatáľt el nem
ér o beszer zési elj árást eredményesnek ny ilván ítj a.

Felelős: jegyző
Határidő: 201 5. iúnius 1 5.
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2. a beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű e|lenszolgáltatásÍ' tarta|maző, érvényes
ajánlatot a KIANEK és Táľsa Bt. (székhe|y: f8f3 Vértessomló, Rákóczi F. u. 3/C.;
cégjegyzékszám: |1-06-008999) nyűjtott be,ezértaze|járás nyertese. Elfogadott ajánlatiára:

Aiánlati ár: osszesen nettó Ft + Áfa: bruttó Ft
6.f92.165,- Fr + 1.699.995,-
7.991.050.- Fr

Felelős: jegyző
Hatźlridő: 2015. iúnius 1 5.

3 . a határozat f . pontja a|apján felkéri a jegyzőt a szerződés a|áírására.
Felelős: jegyzó
Határidő: 20l5. iÚlnius 20.

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: aszerződés aláíľásľa keľült és a vállalkoző az abban
fog|altaknak megfelelően, határidőben hiány-, és hibamentesen teljesített.

Kö zter üIet- h as zn dlati kérelme k e I bír dlds a

6|5/20ĺ5. (vL15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájźrulást ad _
díjmentességgel _ az aIäbbiak szerint:

Közteri'ilet-haszná|ő,kérelmezo: TáľsakaTelekiTérértEgyesiilet
(1086 Budapest, Teleki tér f4.)

Közterület-használat ideje: 2015. június 20.;f0|5.június 27.
2015. július 04.;20|5. jtllius 18.
2015. augusztus 01.;2015. augusztus 15.
20|5. szeptembeľ 05.; f0I5. szeptember 19.

Közteľtilet-hasznáIat cé|ja: Teleki Tangó Kozĺisségi Yásár
Közterület-hasznéiat helye: Teleki téľ
Közteri'ilet-haszná|atnagysága.. l00 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. június 15.

Á' Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. június 24. napján keľüIt
kézbesítésľe.

616/f015. CW.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szzvazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺizterület-használatihozzź!árulást ad _
díjmentességgel - az alábbiak szeľint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Trafó Koľtáľs Művészetek Háza Nonpľofit Kft.
(1094 Budapest, Liliom u.41.)

Közterület-használat ideje: 2015' szeptember 03. -f0|5. szeptember 05.
Kozterület-haszná|at cé|ja: Színházi fiilkékben zaj|ő e|őadás
Kĺjzteri'ilet-haszná|at helye: Corvin ktjz
Közterület-haszntl|atnagysága: 15 m2

,4,, Felelős: polgármester
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Határidő: 201 5. június l 5.

A GazdáIkodási Üeyosztálv táiékoztatása alaDián: a határozat f0t5. szeptembeľ 11. napján
keľült kézbesítésľe.

6t7/2015. (vI.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźtozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy közterĺilet-használatihozzájźtulást ad -
díjmentességge| _ az a|ź,ŕbiak szerint:

Közterület-haszná|ő. kéľelmező: Józsefváľosi Szent József Római Katolikus
P|ébánia
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.)

Közterület-használat ideje: 2015. augusztus 03. _20f5. augusztus 03.
Kozterület-használat cé|ja: Akadálymentes rámpa elhelyezése
Közteľĺilet-haszntůat helye: Horváth Mihźůy tér 7 '

Közterület-haszná|atnagysága: 35 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 15.

A GazdáIkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: ahatározatot a kéľelmező f015. június 24.
napján vette át.

61812015. (W.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közteľület.használati hozzájáru|ást
a TľuandMol Kft. ( 1 1 73 Budapest, Kaszáló u. 73 .) részére a Pál utca 8. szám a|atti ingat|an előtti l
m2 a| apterületű közteľü |et hasznźiatár a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. jrinius 15.

A GazdáIkodási ÜgvosztáIy táiékoztatása alapián: a határozat 2015. szeptember 11. napján
kerĺilt kézbesítésre.

Tulajdonosi ltozzlźjdrulds a Budapest VIII. keriilet Delej utca 20. alatti ingatlan esővízlevezető
vezeté ke k j avítds ának ktjzter íileti munkdih oz

6|9/20|5. (w.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájélrulását adja a Nemzeti
Adó- és Vámhivata| Budapest VIII. kerĺilet Delej utca20. szám a|atti hivatali éptilet esővíz|evezetó
vezetékek javításának közterületi munkáihoz, az a|źbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáľulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházőnak (építtetőnek) a köaitkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźýáru|ást a
vonatkozó ľendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
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Budapest Fováros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosĺá|y Epítésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és azabban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

c. felhagyott, bontott csővezeték a földben nem maradhat,

d. kötelezi a kivitelezőt a Delej utcai (hrsz.: 38715) és Elnök utcai (hrsz.: 397fz)járdaszakaszok
megfelelo minoségben történő helyreállítására, me|yre aberuháző és kivite|ező közĺjsen 5 év
garanciát vá||a|,

e. a zoldtertileti szakasz védelme és teljes helyreállítása a34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet
18. $ (3)' (4)' (5)' (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével történjen,

f. az engedéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| akozteri'ilet tulajdonosát íľásban
éľtesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitoIt 1 évig éľvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. június 15.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájárulás a kéľelmezőnek
kikiildésre keľiilt 2015. június f4-én.

Tulajdonosi hozzdjdľulás Budapest VIII. keriilet Corvin Sétdny 125 jelíí tömb tdvhőellótlźs
kiizmíÍépítéshez

620/2015. (VI.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yétrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy, tulajdonosi hozzájáru|tsát adja
MOBILTERV 2000 Kft. megbízźsa a|apján a STABILTERV MERNOKI Kft' tészére a Budapest
VIII. keľület Corvin Sétány Progĺam IV. ütemében létesülő 125-os tömb távhőe||átásźthoz készített
vezetékjogi engedélyezési tervhez, aza|ábbi feltételekke| és kikĺĺtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźĄárulás a bęruházőt (építtetőt) nem mentęsiti az építéshez szükséges
egyéb szaÝ'hatősźęi és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a kozútkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájárulźsta
vonatkozó rendelet (|9/|994. (V.31.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és azabban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c' k<jtelezi a kivitelezőt az érintetĹ útszakaszokon a burkolatok ideiglenes helyreá||ítására,
melynek a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotát a végleges helyreállításig fenn kell
tarÍania,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészi'iltérłĺ| akt5zterület tu|ajdonosát írásban
éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzźĘttru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjźúől. számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20i5. június l5.
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A Gazdá|kodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzá!árulás a kéľelmezőnek
kikĺildésľe keľült 2015. június 15-én.

ravaslat a Vajdahunyad utca t4. szám alatti Józsefvttrosí Roma onkormtínyzat helyiségeinek

feIíłjitdsdra

6fIĺ20|5. (vL15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1 .) a Budapest VIII. keri'ilet, Vajdahunyad utca |4. szám alatti Józsefuárosi Roma tnkoľmányzat
helyiség hideg és meleg burkolatok felújításáľa vonatkozó, közbeszerzéSi értékhatárt el nem
érő beszerzési eljárásban a |ega|acsonyabb összegű ellenszolgáltatást tarta|mazó érvényes
aján|atot a Rijon Kft. (székhely: 1082 Budapest, ül0ĺ ĺt 60-62., adőszäm: |46|58|0-2-42,
cgj. sz.: 01-09-911999, bankszám|aszáma: 12010855-0l132189-00100006) tette, aján|ati źtr

3.1f3.500,- Ft + AFA, ezért az eljáľás nyertes ajánlattevője.

Felelős: polgármesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezető lgazgatőja
Határidő: 2015. június l5.

f.) a határozat l.) pontja a|ap1án felkéri a Kisfa|u Kft-t, hogy az tnkormányzat nevében a
munkálatok elvégzésére az e|őÍerjesztés mellékletétképező vállalkozási szerződést kösse meg
a l l601 címen Roma onkormányzat irodahelyiség burkolatok felújításae|őirtnyzat terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20l5. június 15.

3.) a fe|újítási munkálatok bonyolítója és műszaki ellenőľe a Kisfalu Kft., bonyolítási és mĺĺszaki
ellenőri dijaavéi|a|kozóinettó aján|atTo/o-a+ Afa,6z.ą70,.Ft+Áfaa l1601 címenRoma
Önkormányzat irodahe lyi ség burko l atok felúj ítása e lő irány zat terhér e.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. június 15.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a kĺvitelezési munkálatokat a
vállalkozó e|v égezte, a vá|Ia| kozói szám|át kiÍizetés re be nyúj totta.

Javaslat az önkormdnyzatifeladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek
kedvezményes bérleti díjdnak 2015. évre történő engedéIyezésére (6 db)

622/2015. (vI.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzt'igyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIII.' 3538Il0lN3 he|yrajzi számon nyilvántaltott, természetben a Budapest vIIr.,
DobozÍ u.7-9. szám a|attta|á|hatő, 159 m, alapteľületű, cinkormányzati tulajdonú, nem lakás célri
helyiség tekintetében az Európai SORS-TARSAK Ktizhasznrĺ Egyesülete részérę a bérleti
szerződés, a Képviselő-testĺilet 248/20|3. (VI. 19.) szźtmű határozatának 29. pontja, va|amint az
Emberi Erőforrás Bizottság 71120|5. (V. 13.) száműhatározataa|apján a bérleti díjatf075. január
|-tő| 20|5. december 31-ig,26.080'- Ft/hó + Afa + kozuzemi és ktilön szo|gá|tatási díjak
o sszegen źi|apitj a meg.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺig1'vezető igazgatőja
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Határidő: 2015. június l5.

2.) a Budapest VIII., 34734/0lNf6 és 34734/0lN27 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII., Teleki tér 16. szám a|atÍ ta|á|hatő, 96 mf és 43 m2 alapterületĺi , onkormányzati
tulajdonú, nem lakás célú helyiségek tekintetében a Kótai Sportegyesület részére a béľleti
szerződés, a Képviselő-testĺilet 248lf0|3. (VI. l9.) számű határozatának f9. pontja, va|amint az
Embeľi Erőforrás Bizottság 7|ĺ20|5. (V. 13) száműhatźtrozata a|apjźn a bérleti dijatf)t1.január
1-től 2015. december 3|-ig, a 3413410lNf6 hrsz-ú helyiség ,61a1ftoz'Ílsában 21'.504,- Fťhó +

Afa, a 3473410lAl27 hľsz-il helyiség vonatkozásáb an 9.63f ,- Ft/hó + .tfa + kciziizemi és kül<jn

szolgáltatási díjak összegen áIlapítja meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezetó igazgatőja
Határidő: 201 5. június l 5.

3.) a Budapest VIII.' 35459l0lV3 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.,
Kálváľia tér 22. szám a|att ta|á|hatő, 57 m. a|apterülettĺ, önkormányzati tulajdonú, nem lakás
célú helyiség tekintetében a Nagycsaládosok Józsefuáľosi Egyesĺilete részére a bérleti
szerződés, a Képviselő-testĺilet f48lf0|3 . (VI. 19.) számű határozatának 29. pontja , va|amint az
Emberi Erőforrás Bizottság 1|ĺ20|5. (V. 13.) száműhatározataa|apjźn a bérleti dijat2015.januáľ
1-től 2015. december 3|-ig, 14.206'- Ft/hó + Afa + közĺizemi és ktilön szolgáltatási díjak
összegen źl|apítja meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. jlinius 15.

4.) a Budapest W[., 35148/0/N6f he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest vilI.'
Mátyás tér !4. szám alatt található, I21_m2 a|apterülettĺ, önkormányzati tu|ajdonÚl, nem lakás
célú helyiség tekintetében a Kapocs l{iúsági onsegítő Szolgálat Alapítvány részére a bérleti
szerződés, a Képviselő-testiilet f48l20I3. (VI' 19.) számű határozatźnak f9. pontja, va|amint az
Emberi Erőfonás Bizottság 71l20I5. (V. 13.) szźtműhatźĺrozataa|apjźn a bérleti díjat 2015. január
l-től 2015. december 3l-ig, 21.140,- Ft/hó + Áfa ł kiőzuzemi és külön szolgáltatási díjak
cissze gen á||apítja me g'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határido: 2015. június l5.

5.) a Budapest VIII., 3569610/N54 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII.,
Pľáter u. 30-32. szÍlm a|att talrźihatő, 56 m, alapteľĹiletrí, önkormányzati tulajdonú, nem lakás
célú helyiség tekintetében a Budapest Józsefváľosi Refoľmátus Egyházkőzség részére a béľleti
szerződés, a Képviselo-testĺilet 24812013. (VI. 19.) szźtmű határozatának 29. pontja, va|amint az
Embeľi Eroforrás Bizottság 7Il20I5. (V. 13) száműhatározataa|apján a béľleti dijatfDlĺ.január
I-tő| f0|5. december 3|-ig, |3.|98,- Ft/hó + Afa + kozüzemi és külön szolgáltatási díjak
összegen á||apítja meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. június 15.

6.) a Budapest W[., 36793/0/N|7 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.,
Pál u. 3. szám a|att ta|á|ható, 150 m2 alapterületű, <inkormányzati tulajdonú, nem lakás célú
helyiség tekintętében a Szakja Tasi Cstiling Buddhista Egyesület részére a bérleti szerzodés, a
Képviselő-testület f48l2013' (VI. i9') számű hatfuozatźtnak 29. pontja, valamint az Emberi
Erőforrás Bizottság71lf0|5. (V. 13.) szétműhatározata a|apján a bérleti díjatf0|5.január l-től
2015. december 3l-ig,35.ĺ83'- Ft/hó + Afa + közüzemi és külon szolgáltatási díjak összegen
źi|apitjameg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2015. iúnius l5.
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. június |9-én az
éľintettek íľásban értesítést kaptak a bizottsági hatźrozztrő|. Äz ügy továbbĺ intézkedést nem
igényel.

ílj bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerüIet, Lujza u
I6. szdm alatti önkormónyzati tulajdonĺl nem lakds célĺl helyiségek vonatkozdsdban

6f3l20t5. (vI.15.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. keľĺilet' 35372l0lV40 és a35372/0ĺN41 hľsz-ú he|yrajzi
számon nyilvántartott, Budapest v[I. keľĺilet, Lujza u. 16. sztlm a|att elhelyezkedő,19 mf +

18 m2 alapterületíi, lakásként toľténo átalakítás miatt összenyitott önkormányzati tulajdonú,
udvari bejáratú, ftjldszinti helyiségek újbóli béľbeadtsához ..... ľészéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. június 15.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hátralék behajtása és a helyiség kiürítése érdekében sztikséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 20 1 5. június 1 5.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Köznont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. jrĺnius 23-án íľásbeli
éľtesítés történt a bĺzottsági határozatről. Az iigy továbbĺ intézkedést nem igényel.

AzALZAMZAM KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriłIet, Német u 4. szdm alatti üres,
önkormányzati tulajdonťł nem lakds célíl helyiségľe

624ĺ2015. (u.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jórul hoaó a Budapest VIII.,
34910l0lV2 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIil. kerĺilet, Német u. 4. szźtm a|att
elhelyezkedő, 18 m2 alapteľÍ.iletű, üres, önkormányzati tulajdonti, utcai bejfuatű, ftjldszinti helyiség
bérbeadásához az ALZAIrVIZAM Kft. részére inteľnet kźnéző (szeszárusítassal)' GSM telefon
keľeskedés tevékenység cé|jára'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2015. június 15.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása a|apián: 2015. június 19-én íľásbeli
éľtesítés tiirtént a bizottsági határozatről. Az ůigy további intézkedést nem igényel.

Mena Group Trade Kft. bérlő tevékenységi kör módosításóra vonatkozó kérelme a Budapest VIII.
kerüIet, Népszínhdz u 16. szóm alatti t)nkormónyzati tulajdonú nem lakds célíl helyiség

vonatkoaÍsdban

625/2015. (VI.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jĺírul hoad a Budapest VIII.,
3467610lN2 hrsz-on nyilvántartott, a Budapest VIII., Népszínház u. 16. szám a|aLt taláIható, utcai
bejáľatli földszinti, 92 m, alapterületű, nem lakás céIú ĺ'izlethelyiséget bérlo MENA GRot]P TRÁDE
Kft. bérleti szęrződésének módosĺtásához a tevékenységi kör módosítás tekintetében.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határido: 201 5. június 1 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. június 19-én íľásbeli
éľtesítés történt a bizottsági határozatről. Az iigy további intézkedést nem igényel.

A Moravcsik Atapíndny kérelme a Budapest VIII. keriilet, ÜIbi út 60-62. sztÍm alatti
önkoľmányzati tulajdoníl nem lakás céIťl helyiség bérleti díjdnak közös k?iltség iisszegen tijrténő

megdllapítdsúra

626/f0|5. (VI.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáru| a Moravcsik Alapítvány
részére a Budapest VIil., 36308/0lNf he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIIL keľület, Üllői
űt 60-62. szźtm a|att elhelyezkedő, l89 m2 alapterü|etű' önkormányzati tulajdonú, utcai bejáľatú
földszinti helyiség havi bérleti díjának mindenkori kĺizĺjs kĺjltség (az előterjesaés készítésének
időpontjában 49.856,- Ft/hó) + Afa összegen történő megá||apitásźthoz 20Í5. ápľilis 01-től 2015.
december 31-ig a fennáIló bérleti szeľzodésben szereplő egyéb feltételek vá|tozat|anu|hagyása mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 15.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. június f2-én íľásbeli
éľtesítés ttirtént a bizoffsági határozatrőI. Az ügy további intézkedést nem igényel.

ravaslat tulajdonosi hozzójárulds megadásdra a Corvin Sétdny Progľam teríiletén lévő épiiletek
bontúsdhoz

627/f015. (VI.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1. a Budapest VIII. Szigony utca 31. (hrsz. 36fI7), Szigony utca 33. (hrsz.362|6), Tömő utca
18. (hrsz. 36f60) ingatlanokon lévő önkormányzati tulajdonú épületek bontásához tulajdonosi
ho zzáj źtr u|ás át me gadj a.

f. a Bókay János utca 43. (hrsz.36258) ingatlanon |évió, az onkormányzat tulajdonźhan á||ő
épület bontásához tulajdonosi hozzźĄźtru|tsźlt megadja azza|, a feltétellel, hogy az épu|et
homlokzati díszeit mes kell őrizni.

Felelos: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. jlinius 15.

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: a Rév8 Zrt. az onkormányzat tulajdonosĺ hozzájáľulása
alapján a Szigony utca 31. (hľsz. 362Í7)' Szigony utca 33. (hľsz. 36216), Ttimő utca 18. (hľsz.
36260) és a Bókay János utca 43. (hľsz. 36258) épiiletek bontási engedélyét beszerezte.
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Javaslat a 2015. évi civil, egyhdzi és sport pdlydzatok elbíráIósdra

628ĺ20|5. (vL15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a polgármesternek, hogy a f0I5 ' évi civi| pá|yázat keretében az a|źtbbi szervezeteket a

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június l5.

f . javasolja a polgármesternek, hogy a 2015. évi egyházi pźůyźnat keretében az a|ábbi egyházakat a

következo cé|ok lósĺtása érdekében az a|źhbi

Pá.lyáző neve, címe Páilyáłzat cé|ja Támogatási összeg

Jőzan Babák Egyesiilet
1043 Budapest,
Erzsébet u. 20.
Képviselő:
Mándi Bettina

onkoľmányzattő| béľelt helyiség
béľleti, ľezsi díja, valamĺnt felújítása.
(Még nincs biľtokukban a helyiség, de
kéľelmüket beadták) (bérleti, rezsi,
riasztő díj: 700.000'-; felújítás: festés'
me|egvíz-rendszeľ, ablak, falak javítása
300.000.-).

200.000.-

f.

Társak a Teleki Térért
Egyesület
1086 Budapest,
Teleki tér 24'IlI0.
Képviselő:
Feicht Rezsőné

Kultuľális progľamok lebonyolítása,
működési kiiltségek' felújítás. Részletes
pľogľam a pá|yázatban. (terembér|et:
247.668,-; telefon, intemet: 104.27f,-;
tiszteletdíj ľendezvényeken: 600.000,-;
épület felújítás: 67 8.060,-; nyomdaköltség,
weboldal: 200.000,-; spoľteszkozök:
200.000,-; szervezés, tiszteletdíj:
470.000,-; utazási költség: 100.000,-;
olajradiátoľok 3 db: 54.000,-; szerszámok:
3 46.000,-; színpad megvi|ágitttsa: 50.000'-

; napernyő 2 db: 34'000,-; padok:
100.000,-; étkezési kdltségek
nrosľamokon: 3 1 6.000.-).

2.000.000,-

a Tisztviselőtelepi
Onkoľmányzati
Egyestilet
1089 Budapest,
Bláthy ottó u' 15.
Képviselő:
Váradi Gábor

onkoľmányzattő| béľelt ingatlan
felújítĺísa' kiiztisségĺ tér, kiállítási
funkcióval egybekötiitt kialakítása.
(utcai bejáľat: 467.360,-; tetó: 63.500,-;
közosségi tér: 1.889.760,-; iroda:
330.200,-; folyosó, mosdó: 640.080'-).

1.350.000,-

Osszesen: 3.550.000.-

következo célok mesvalósítása érdekében az a|źbbi összesekkel támogass a:

Páiyáző neve, cÍme Pá|yánat cé|ja
Támogatási iisszeg

I

Budapesti Zsidő
Ilitkiizség (Nagyfuvaľos
utcaiZsinagóga) l075
Bp. Síp u. i2.

Légudvar felújítása (375.000'-) a
Nagyfuvaros utcai zsinagőgában és
chanukai rendezvény megtaľtása
(12s.000.-).

400.000,-

Budapest- A Rezső téritemolom két külső kaouiának 400.000.-
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Páiyánő neve, címe Pá|yázat cé|ja
Támogatási összeg

f.
Tisztviselőtelepi
Magyaľok
Nagyasszonya Plébánia
1089 Budapest,
Bláthv ottő u. f2.

felújítása (375.000,-), és sokgyermekes
családok nyári táborozása (125 .000,-).

3.

Budapest-Nagyvárad
Téľi Refoľmátus
Egyházkiizség
l089 Bp. Ullői út 90.

A templomot a parókiával cjsszekötő
Sóhajok hídjának fehij ítása (3 75.000'-).
Közösségi kulturális programok'
rendezvénvek szervezése ( l 25.000.-).

500.000.-
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4.

Jézus Táľsasága
Magyaľoľszági
Rendtaľtománya
@esti Jézus Szíve
Templom)
1085 Budapest,
Horánszkv utcaZ0.

A Pesti Jézus Szíve Templom karzatának
fe|újítása, a kóľus á|ló- és tilőhelyének
bővítése (375.000'-).
Rendszeľes taizéi imaórák szervezése
zenei kísérettel' ezek'hez eszközök
megvásárlása, kották sokszorosítása
(125.000.-).

400.000,-

5.

Szlovákajkú
EvangéIikus
Egyházktizség
l08l Budapest,
Rákóczi ilt57.lA.

Kápolna, gyülekezeti he|yiségeinek
nyí|ászárőinak javítása, villanyszerelési
munkák. Kazáncsere és javítás.(3 7 5 . 000,-)

\yári bibliai tábor Szlovákiában.
Utiköltség, szá||ás és étkezési kö|tségek,
aiándékok, dologi kiadások. (l25.000'-).

400.000,-

Osszesen: 2.100.000.-

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június l5.

3. javasolja a polgármesternek, hogy a 20|5' évi sport pźiytzat keretében az a|ábbi szervezetet a
következo célok mesvalósítása érdekében az a|źtbbi összessel tá

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. június 15.

A Humánszolgáltatási tiwosztály táiékoztatása alanián: a bizottság javaslata atapján a
polgáľmesteľ 2015. június 18-án dtintött a támogatások odaítéIéséről. A' páiyázati eredmények
2015 júniusában kőzzétételre keľĺiltek Józsefváros honlapján. A támogatási szeľződések
a|áirása, valamint a támogatáłsi összegek átata|ása megtöľtént.

ravaslat peres egłeaégi ajlźnlattal kapcsolatban meghozanůí döntésre zÁnr tjĺÉs

630/2015. (vl.zf.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1.) a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt folyó, felperes á|ta| indított,
22.P.86.181/f015. számű perben a felperes á|ta| 2015' június f-án tett egyezségi ajánlatot jelen
formź$ában nem fogadja el, de azegyezséýötés elől elviekben nemzárkőzike|.

2.) egyezségi ellenajánlatot tęsz az i.) pontban említett perben .. részére, mely alapján
legfeljebb 2.845.000,- Ft (kettőmillió-nyolcsziáznegyvenötezer) Ft-os értéknövelő beruházás
megváltást és annak 20|I. szeptember hó 19. napjától kifizetésig terjedő kamatait hajlandó
megťlzetni azza|, hogy a bontás jogellenességét és a káľokozást nem ismeľi el. Az egyezség
feltétele, hogy a felek minden további igényükľől lemondanak és peres költségeiket maguk
viselik.

ce az I tamo

Páiyáző neve, címe Páł|yázat cé|ja Támogatási łisszeg

I

Kótai Sportegyesĺilet
1086 Budapest,
Teleki tér 24.

Eszkozbeszerzés és fehijítás (vakolás,
festés, kondicionáló terem kialakítása).

1s0.000.-
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3.) a 2.) pontban foglalt egyezségi ellenajánlat felperesi elfogadása esętén hozzájáru| peres egyezség
kötéséhez a bíróság előtt, ideértve a fellebbezésről való lemondást is.

4.) a 2.) pontban nevesített egyezségtovábbi e|őfe|tétele a HARKÁLY Kereskedelmi és SzolgáItató
Kft. ,,fe|számo|áS alatt'' nyilatkozatra való felhívása a tekintetben,. hogy az egyezségge|
kapcsolatosan bármilyen jellegű igénnyel élni kíván-e. A HARKALY Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ,,felszámolás alatt'' esetleges jogszerii párhlzamos megtérítési igénye esetén
egyezség nem köthető a cég bevonása nélkül.

5.) a 2.) pontban foglalt egyezség meghiúsulása esetén engedé|yezi a perben - amennyiben aZ
szükséges _ szakértői b izonyítás i génybevétel ét.

Felelős: polgáľmester
Határidő: folyamatos

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: a határozat végľehajtásľa keľült, az egyezségi
ajánlatot (eddig) nem fogadta e| a felpeľes. A HARKALY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
oofelszámolás a|att'' nyilatkozott, hogy nincsen igénye.

Javaslat a Corvin Sétdny Program keľetén belüI bérleti jogvi.s.zory! cserelakĺÍssal történő
megvdltásdra ZART ULES

63112015. (vI.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a Budapest VIII. Szigony utca sztlm a|atti l szoba, komfort nélktili, bérleti
szerződés szeľint 24 m2 alapterĺiletiĺ lakás tekintetében bérlővel fennálló bérleti
jogviszony közös megegyezéssel t<irténő megszüntetésével egyidejtĺleg, másik cserelakás
biztosításával Bp. VIII. Tömő utca . ..... szám alatti 1 szoba, összkomfortos, 30 m2

alapterületű lakást - lakás Kisfalu Kft. általi felújítáSát követően _határozat|an időre bérbe adja
...... részéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatoja
Határidő: 2015. jűnius f2.

elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, ,,Megállapodás lakásbéľleti jogviszony
önkormányzati cserelakás felajánlása mellett történo megszüntetéséről'' című dokumentumot és
f e|hata|mazzaapo|gármestertamegállapodása|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|5. jtniusff .

felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a f, pontban elfogadott megállapodás l. számú mellékletébęn
rogzített, Bp. VIII. Tömő utca . szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás
felrijítását végezze el' amelynek összege nem haladhatja meg a bruttó 1.706.880,-Ft-ot, és
intézkedjen a Szigony utca szźtm a|atti béľlő átkĺjltöztetéséről a felújított
cserelakásba.

Felelős: Kisfalu Kft. üg;ľezető igazgatőja
Hatźtridő: 20 1 5. július 3 0.

a 3. pont szerinti felújítás és a költoztetés költségének, illetve a Kisfalu Kft. lebonyolítási díjának
fedezete az onkoľmányzat költségvetésében a I|603 címen rendęlkezésľe áll.

2.

n

4.

,
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v'v
t12



Felelos: polgármesteľ
Határidő: 201 5. július 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiiznont Zľt.' valamint a Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: a
béľIővel a megál|apodás aláíľásľa keľĺilto a Tömő utcaĺ lakásľa vonatkoző bér|eti szeľződést
2015. november 9. napján megköttitték, a Szigony utcai lakás birtokba adása előkészítés a|att áil|.

Jal,aslat a ,,MagdolnĺI' Neglefl p76g,am III. Ktizteriilet progrűm keretében térJigylglf
kamerarendszer kiépítése, tdrgyú ki)zbeszerzési eljórás eredményének megáIlapítdsdra

zÁnr ÜĺÉs

632/2015. (vl.ff.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozatz
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a 
',Magdolna 

Negyed Program III. K<izterület progľam
keretében térfigyelő kamerarendszer kiépítése,, Íárgyuközbeszęrzési e|járásban úgy dönt, hogy

l. az M.B.V Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Gergely utca 35lG) aján|attevő ajttn|ata érvényes,
alkalmas a szerződés te|j esítésére.

FeIelős: polgármester
Hatźtridő:2015. jtnius 2f .

2' a Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgá|tatő Zrt. (1106 Budapest,
Fátyolka u. 8.) ajánlattevő ajtn|ata érvényes, alkalmas aszetződés teljesítésére és a Kbt. 71. $ (2)
bekezdés a) pontja szerint, valamint az aján|attételi felhívás l0. pontja szerint a legalacsonyabb
ö,sszegű ellenszolgáltatást igénylő ajánlatot tette.

Felelős: polgármester
Határido: 201 5. jűnius 2f .

3. a TVT Vagyonvéde|miZrt. (l l19 Budapest, Major u. 61.) aján|attevő ajźtn|ataérvényes, alkalmas a
szerzo dés telj esítésére.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2015. jűniusff .

4. aB Consulting Kft. (1l02 Budapest, Kőľosi Csoma Sándor út 18-20.) közös ajánlattevők ajánlata
érvényes, alkalmas a szerzł5dés te lj esítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. jtniusff .

5. az e|járźts eredményes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201 5' jűnius 2f .

6. a) a Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltatő Zrt. (l106 Budapest,
Fátyolka u. 8.) ajánlattevő az eljárás nyeľtese, elfogadott aján|ati źlra 16.975.000 Forint.

b) felkéri a polgármesteľt a nyeľtes ajánlattevővel kötendő szerződés a|áírźsára.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a) pont esetében 2015. június f2., b) pont esetében a Kbt. szerinti szerződéskötési

moratórium |ejáratźt kĺjvetően.
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A Jeeyzői Kabinet táiékoztatása alanián: a nyeľtes ajánlattevőve| az onkoľmányzat a
vállalkozási szeľződést megktitötte.

Javaslat ,,Hdrom óvodafelújítdsa Jóaefvdrosban vállalkozdsi szerződés keretében', tárgyíl
kii zb eszerzé s i elj dr ós meg indítás ĺźr a

654lf015. (vl.fz.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatírozata
(12 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a ,,Három óvoda fehijítása Józsefuárosban vállalkozási
szerződés keretében'' tár gy,ű kozbeszerzési elj áľásban úgy dönt, hogy

1. a közbeszerzésekrő| sző|ő 2011. évi CVIII. törvény 122/A. $ (1) bekezdésében foglalt hirdetmény
és tárgyalás nélküli kozbeszerzési eljárást folytat le.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f015. jűnius2f .

2. e|fogadja az előterjesztés 2. számű mellékletét képezó aján|attéte|i felhívást és dokumentźrciőt,
melyet megküld az a|tlbbi gazdasźtgi szereplők részére:

1. LS GROUP Hungary Kft., székhely: l165 Budapest, Hunyadváľ utca 56. 2. em.3., adószám:
f4f41 5 5 5 -f-42, e-mai|: info@lsgľoup.hu

2. HUFER-BAU Kft., székhely: l l93 Budapest, Könyvkoto u.2f ., adőszám.. If626704-2-43, e-
mail : hubert. ferenc@freemail.hu

3. Modul Hungária Kft., székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 4. I. em. I09., adőszám:
2427 7 390 -f-4 1' infoľ@modulhun garia.hu, modulhung aria@gmai|.com

4. Vala-Bau Kft., székhely: 1108 Budapest, Mádi utca 198. tV. 23., adőszám: f5l60383-f-4f, e-
mail : valabau@gmail.com

5. FALINA-DUO Kft., székhely: 1l55 Budapest, Késmárk utca 18., adószám: I23190f0-f-4f, e-
mail : faunaduokft@.gmail.com

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. jűnius ff .

3. a) a batározat szerinti kivitelezés során a bonyolítiási, műszaki ellenőri feladatokat a Kisfalu Kft.
|źńja e|, 2.328.7 40 Ft+Áfa díjazás e|lenében.

b) a határozat a) pontja alapján felkéri a Kisfalu Kft. ü5rvezető igazgatőjét a szerződés
elkészítésére és felkéri a polgármesteft annak a|źńrására.

Felelős: a) pont esetében polgármester, b) pont esetében polgármester és a Kisfalu Kft. ugyvezető
igazgatója
Határidő: a) pont esetében 2015. június 22.,b) pont esetében 2015. június 30.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alapián: az E;sz-Ker I(Ít. az ajánlattételre felkéľt gazdasági
szereplők részéľe a felhívást és a dokumentációt megkiildte.

Javaslat a ,,Jóaefvltrosi onkormónyzatfenntartdsdban míikiidő napközi otthonos óvodlźk
karbantartósa,felíljítdsavdllalkozdsi szerződés keretében'' tórgłú kijzbeszerzési eljdrds

megindítdsáľa

655/2015. ęvI.22.\ sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|.1
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Jőzsefvárosi onkormtnyzat fenntartásában működo
napközi otthonos óvodák kaľbantaľtása' felújítása vállalkozási szerződés keretében'' tźtrgyil
kozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

l. a kcjzbeszerzésekľő| sző|ő 20| 1. évi CVIII' törvény 122lA. $ (l) bekezdésében foglalt hirdetmény
és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást folýat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 22.

f. e|fogadja az előterjesńés 2. számű mellékletét képezó ajánlattételi felhívást és dokumentérciőt,
melyet megküld az a|ábbi gazdasági szereplők részére:

1. G|obalbau Team Kft., székhely: 120f Budapest, Nagysándor Jőzsef u.22.
f . Global General Kft., székhe|y: |097 Budapest, Tagló u. 4. I. em. f .

3. FAUNA-DUO Kft., székhely: 1l55 Budapest, Reketýeutca49.
4. BÁSTYA Millenium Zrt., székhely: l l48 Budapest, Nagy Lajos király útja l0. 3. em.
5. ,,NYCS-Épító,, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhely: 1141 Budapest, Komócsy u.

33|b.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2015 . jtnius ff .

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: az Ész.Ker KÍt. az ajánlattételľe felkéľt gazdasági
szeľeplők részére a felhívást és a dokumentációt megkÍildte.

Tulajdonosi hozzójórulós módosítdsi kérelem elbírdllźsa a Tolnai Lajos utcai gdzvezeték építéséhez
kapcsoIódóan

656/20|5. (vI.22.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy a 26812015. (III.30.) száműhatározatában
megadott tulajdonosi hozzźĄźtru|tts c) pontja szerinti feltételeket és kikötéseket nem módosítja, így a
gtzvezeték rekonstrukciót követően a kivitęlezőnek a To|nai Lajos utcában az iÍpźiyát a kiemelt
szegélyek kozött teljes szélességében újra kell buľkolnia.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. jűnius 22.

Á Gazdálkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: a dtintésľől az Építésĺigyi Iroda (ktizútkezelő)
Íe|é tájékoztatót kĺildtek 2015. jlinius f2-éno illetve a FOGAZ Zrt. Íe|é is megkĺildésľe keľült a
koľábbĺ diintés megeľősítése.

Tulajdonosi hozzlźjárulds a Dataplex eléréséhez terýezett alépí.tményi hdlózat építéséhez

657120|5. (w.22.\ sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ a
CanalCom Kft. megbízásaa|apjźtn - a Loxton Kft. által teľvezett, Budapest VIII. kerület

o Ciprus utca (hľsz.: 38859)
o Asztalos Sándor utca (hrsz.: 38836/l)
o Százados út (hrsz.:38860)

i::

;i.
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közterületeket érintő optikai há|őzat kiépítési munkákhoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. aberuházőnak (építtetonek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulásta
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztźt|y Építésügyi
Irodáiától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezot a bontási helyek rétegrendjének megfelelo minőségben tofténő
helyreállítására, melyre aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvá||a|:

ca) útbuľkolat helyľeállításánál a kötőrétegig a tervezeÍtő| nagaobb rétegenkénti
túlnyújtást (40 _ 40 cm) kell a|ka|mazĺi, a kopóréteget az úttest teljes szélességében,
l ega| ább az íiÍest széles sé géve| mege gy ező hosszon ke l l új raaszfaltozn i,

cb) az aszfaltburko|atű játđttkat a tervezett rétegrendben és szegély javítással kell
helyreállítani, majd teljes szélességükben új aszfaltbuľkolattal keil eliátni,

cc) a zöldsávban az eredeti szintű és talajminőségű feltöltéseket eI kell végezni, a
tönkľement novényzetet pótolni kell,

cd) az építés során megsemmisült burkolati jeleket taľtós kivitelben helyre ke|l állítani,

d. az engedé|yes koteles a munkák (he|yreá||ítás) elkészültéről a közerület tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájźm|ás csak az engedélyező Szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjátóI számított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 | 5. jűnius f2.

A Gazdálkodási Ügvoszüĺlv táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájárulás a kére|mezőnek
kiküldésľe került 2015. június 24-én.

Kiizter iilet- h as zn dlati kérelme k eI bíróIds a

658/2015. (w.zf.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság hatá,rozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad köĺertilet-hasznáiatihozzájáru|ást
a Sami Info Trade Kft. részére 2015' június 30. és 2016. június 30. közötti időszakra Gyors Büfé
pavilon elhelyezése céljából a kérelemben megjelölt helyszínre, VIII. kerület Blaha Lujza tér 3-5.
(József kľt. - Blaha Lujzatér sarok, illetve Somogyi Béla utca - Blaha Lujzatér sarok) a gépjármíĺ- és
gyalogosforgalom bizonságának megőrzése érdekében.

Felelos: polgármester
Határidő: 20|5. jűnius f2.

A GazdáIkodási Üwosztály táiékoztatása alapián: a határozat 2015. jrĺnius 29. napján keriilt
kézbesítésľe.

65912015. (vl.Żf.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata

116



(l3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. köztertilet-hasznźiatihozzájáru|ást ad - díjmentességgel - az a|ábbjak szerint:

KözterĹilet-haszná|ő, kérelmezo: Horánszlry u. 8. Társasház
(1085 Budapest, Horánszky u. 8.)

Közterület-hasznźiatideje: 2015. június 22. -f0|5.július 15.
Közterĺilet-haszná|at cé|ja: á||ványozás, homlokzat felújítás
Kozteri'ilet-haszná|at helye: Horánszky u. 8.

KözterĹilet-haszná|at nagysága: 20 m.

2. tudomásul veszi a VIII. kerĹi|et Horánszky u. 8. szám alatti Társashźz koneriilet-használatát
20l5. június lf.napjátő| 2015. jrinius f|.napjáig.

Felelős: polgármester
Határido: 20| 5. jtnius ff .

A Gazdálkodási tieYosztálv táiékoztatása atapián: a határozat 2015. szeptembeľ 11. napján
keľült kézbesítésre.

660/20|5. (vI.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köaerület-használatihoz:zájárulást ad -
egyösszegű díjfizetéssel - az a|źĺbbiak szerint:

Kĺjzteľület-hasznźůő,kére|mező: Padlókiľálv Kft.
(1038 Budapest, Mező u. t 1.)

A közterület használat ideje: 20l5. június 2f . -2016, febľuáľ 16.

Közterület-haszná|at cé|ja: Coca Cola automata kihelyezése
Kĺjzterület-haszná|at helye: Blaha Lujzatér (36406 hrsz.) - Márkus Emília sarok
Kozterület-haszná|at nagysága: I m.

A kozterĺ.ilet használat ideje:
KözterÍi l et-h aszn á| at c é|j a:

Közterti let-h aszná|at he lye :

K ö zteľü l et-h aszntiat nagy s ága..

A köĺerület használat ideje:
Közterĺ'i let-h aszná|at célrj a:

Közteri.i let-h aszntiat helye :

Közteľü let-h aszná|at nagy s ága:

A közterület használat ideje:
K özteri'i lęt-h aszná|at cé|j a:

Közterü let-h aszná|at he lye :

Közterti let-h aszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Hatćtridő: 20 1 5 . jinius f2,

20l5.június f2. -f0|5. augusztus l5.
Algida hűtőgép kihelyezése
Blaha Lujzatér (36406 hľsz.) - Márkus Emília sarok
1m"

2015.június 2f. -2015. október l5.
virág kihelyezése
Blaha Lujzatér (36406 hľsz.) * Márkus Emília sarok
lm'

2015.június 22. -20|6. február 16.

vendéglátó terasz
Blaha Lujzatér (36406 hrsz.) _ Márkus Emília sarok
lm'

'.:

!:,
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A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. októbeľ 6. napján kerü|t
kézbesítésre.

Tulajdonosi ltoaájárulds a Magyar Telekom Nyrt. tdvközlési ltdlózat korszerí[sítési munkáilloz
66Llf015. (w.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata

(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja a
STENTOR-MI Kft. által készített és benyújtott tervek a|apján - a c. pontban felsorolt, Budapest VIII.
kerületi ingatlanokat érintő - aMagyar Telekom Nyrt. hálózatkorszerűsítési kĺjzteľüIeti munkáihoz, az
alábbi feltéte|ekkel és kikötésekke|:

a. jelen tulajdonosi hozzź$árulás a bęruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó ľendelet (I9l|994. (V.3l.) KFIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII' keriilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosĺály Építésügyi
Irodájátő| előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

kötelezi a kivitelezőt az a|ábbi táb|ázatban hivatkozott ingatlanokon, a tervdokumentációban
lévő nyomvonalľajzokon jelĺilt bontási helyek rétegľendjének megfelelo minőségben történő

d. ahe|yreá||ítást az a|źtbbi általános követelmények betartásával kell végezni:

da) útburkolat helyreállításánźĺ| a kötorétegig atęrvezęÍtől nagyobb rétegenkénti túlnyujtást
(40 - 40 cm) kell a|ka|mazni, a kopóréteget az úttest teljes szélességében, |ega|ább az
úttest széles ségéve l mege gy ező ho s szon kel l új raaszfa|tozni,

b.

helvreál|ítására. me|vrę aberuháző és kivitĺ lező közösen 5 év saranciátvá||a
Magyar Telekon Nyrt. há|ózata

ľisztviselőtelen Százados.nesYed
Helvraizi szám Közterü|et neve Helvralzi szám Közterület neve

361 80 Szioonv u. 38836/,í Aszta|os Sándor u.
36031 Koránvi Sándor u. 38836/2 Sa|qótariáni u.
35866 |||és u. 38856 TÖrokbecse u.

38702 Gaá| Mózes u. 38838 Strób|A|aios u.
38688

B|áthy ottó u.
38839/1 0 Strázsa u.

38689/4 38839/14
38598 38839t12 Hos u.
38504 Gvőrffu |stván u. 38839/8 osztály u.
38503 Vi|lám u' 38839t17
38715 De|eĺ u. 38839t21 Tisáes u'
38735

Benyovszky Móric u.

38860 Százados u'
38670 38866 Ciprus u.
38529 38859
38483 38882ĺ1 Szörény u.
38759

Reguly Antal u.
38649
38545
38474
38787

Bíró Lajos u.
38625
38567
38461
3881 1

Vajda Péter u.38602
38591

118



db) az aszfaltburko|atű járdákat a tervezett rétegrendben és szegé|y javítással kell
helyreállítani, majd teljes széIességĺikben új aszfaltbuľkolattal kell ellátni,

dc) a zöldsávban' Vagy egyéb földfeltileteken az eredeti szintű és talajminőségíĺ feltöltéseket
e| kell végezni, a tönkrement novényzetet pótolni kell'

a) a nyi|vántartott régészeti lelohelynél csak kézi floldmunka végezhető, régészeti
megfigyelés (szakfelügyelet) mellett, illetve az érintett műemlék környezetben is csak
kézi ťoldmunkával történhet az a|építmény kialakítása,

de) az építés során megsemmisült burkolatijeleket tartós kivitelben helyre kell á|lítani,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tu|ajdonosi hozzájźru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a dĺintés napjától szźtmított l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határido: f01 5. jűnius ff .

A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájárulás a kéľelmezőnek
kiktildésľe keľüIt 2015. júniu s 24-én.

Javaslat ,z Úi T"I"ki téri Piac terĺiletén tévő E2 és E3 iizlethelyiség bérlői kérelmének elbírdldsdra

662/f0|5. (vl..zf.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzéĘáru| azÚ3 ľeletĺ téri Piac E2 és az
E3 jelíi üzlethelyiségek közötti vál'aszfal' megbontásához az alábbi feltételekkel:

a) - a függesztett á|mennyezetet nem lehet aládúcolni, kizárő|ag az acé|gerendźlkat
- a kapcsolódó épületszeľkezetek garanciź$át elvesztik a Bérlők
- a beavatkozásutźnteljes körű helyreállítás szükséges,

b) a vźiaszfa| megbontással érintett üzlethelyiségekre vonatkozó bármely bérleti jogviszony
megsziĺnése, megszüntetése esetére Bérlők váIla|ják az eredeti állapot saját költségen töľténő
helyľeállítłástń, és erľől Bérlők képviselője nyilatkozatot nyújt be Bérbeadőhoz a dĺintés
kézhezvéte|ét követő 15 napon belül,

c) a bérbeadói hozzájáru|ás feltétele továbbá, hory mind a RAUL és RAMoNA Vendéglátóipari
Kft., mind pedig a MEZEI-MÁTÉ Kereskedelmi és Építőipari Kft. az Önkoľmányzat
tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szo|gálő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35lf0|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezdésében meghatározottközjegyzoi
okiratot a döntés kézhezl,éte|ét követő l5 napon belüI benyujtja Bérbeadó részére'

d) amennyiben a bérleti szerzőđés megszűnik, a béľlőknek az ővadék csak abban az esetben járhat
vissza, ha az eredeti állapotot helyreállítják.

Felelós: polgármester
Határidő: f015. jűnius2f .

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása a|apián: a MEZEI-MÁTIĺ Keľeskedelmi és Építőipaľi
Kft. tulajdonosváltás adminisztľációs fo|yamatának befejeződése utáno várhatőan 2016. első
negyedévében kerül sor a diintés végľehajtásáłra.
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yoLo Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Nap u 9. szám alatti iires önkormónyzatÍ
tulaj do n íl hely is ég vo natkozĺźs dban

663/f0|5. (vl.ff.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi BÍzottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájdrul a Budapest VIII. keľület' 3565510lN3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
VIII. keľiilet, Nap u. 9. szám a|atti, f8 m2 alapteríiletíĺ utcai bejáratú ťoldszinti nem lakás célú
helyiség béľbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási határidovel a YoLo Kft.
részére, bemutatóterem és kereskedelem tevékenység céljára 36.000,- Ft/hó + Áf' bé"l"ti +
koz:i.zemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: f0|5. jűniusff .

f .) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontja szerinti bérleti szeruődés megkötéséľe, amelynek
feltétele, hog7ĺ az tnkoľmányzat tuiajdonźban á||ő nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20') számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati
rendelet 14. s (2) bekezdése a|apjttn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a |7 . $ (4) bekezdése alapj án kozjegyzo e|ott egyoldalú kötelezettségvállalási
nyi|atkozat a|áirását vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határido: 20 1 5. augusztus 3 1 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. július ĺ5-én a béľleti
szeľződés megkötésľe keľült. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Szandra Beauý Bt. bérlő és a Norszi-Nail2015 SzolglźItató Kft. bérleti jog dtruhdzdsravonatkozó
közijs kérelme a Budapest VIII. keríilet, Népszínhóz u 38. szóm alatti önkormdnyzati tulajdonú

nem lakós céIťl helyiség tekintetében

664/201's. (vl..fz.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzdidrul a Szandľa Beauty Bt. bérlő á|ta| bére|t, Budapest VIII. kerü|et,34764/0lN9
helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest V[I. keľiilet, Népszínház u. 38. szźm a|att
ta|źt|hatő, utcai bejáratú ftjldszinti, 56 m2 alaptertiletrĺ, nem lakás célú he|yiség bérleti jogának
túruhźlzásához a NoľszĹNail 2015 Szolgáitatő Kft. részére, határozatlan időľe, szolárium,
fodrász, mrĺk<jrmös és kozmetikus (szépségszalon) cé|jźra, 88.117,- Ft/hó + Áfa bé.l"ti +
közuzemi és kül<jn szo|gá|tatźsi díjak ĺĺsszegen.

Fe|elos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f0| 5. jtnius f2.

2.) a bérleti szerzódés megkötésének fe|tétele, hogy a bérleti szerződés megkĺitése elótt a Noľszi-
Nai| 2015 Szolgáltató Kft. 6 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő, azaz bruttő 671.452,- Ft
összegű szeľződéskötési díjat köteles megfi zetni.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határjdő: 20 | 5 . itnfus 22'
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3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés megk<itésére, amelynek
feltéte|e' hogy az onkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás cé|jára szo|gá|ó helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2o|3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati
ľendelet 19. s (3) bekezdés d) pontja a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apjtnközjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
ny 1| atko zat a| áír ás źt v á|| a|j a a ] een dő bérl ő.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 l5. július 3 1.

4.) a bérbeadói hozzájáru|ás abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot átvevő NorszĹNail 2015
Szolgáltató Kft. a jelen határozatban fogla|taknak eleget tesz, azaz aZ óvadékot és a
szerződéskötési díjat megťlzeti, a bérleti szerződést a|áírja és azt egyoldalú kötelezettségvállaló
nyilatkozattal kiegésziti. Az Önkormźnyzat ezek megtörténtéig a Szandra Beauty Bt. bérlőt
ismeri el bérlőként az érvényben lévő bérleti szerződésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. ti5'vezetó igazgatőja
Határidő: 20l5. július 3l.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: 2015. jrĺnius 29-én a béľleti
szerződés megkiitésľe keľiilt. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest WII., Prdter u ............ szĺźm alatti épületben lévő lakds minőségi
lakds cs eréj év eI kap cs o latb an

665/2015. (w.22.) sz. Váľosgazdá|kodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy:

1.) bozzájáru| a hatá|yos rendelet 11/A $-a alapján a Budapest VIII., Práter utca .. ...... szám
a|atli,2 szobás, komfortos komfoľtfokozatű, 64,00 m, alapteri.ilettĺ lakásra bérlővel
fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel töľténő meg^szüntetésével egyidejíĺleg, a
Budapest VIII., Nap utca .. szźm a|atti 2 szobźts, 56,f0 m" alapterületű, komfortos lakás
megtekintett á||apotźtban történő bérbeadásához |lattrozatlan időre sző|őan, Ą7za| a feltétellel,
hogy a leadásra kerĹilő béľleményét rendeltetésszeru á||apotban bérlő leadja, valamint a
cseľelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreállítĺás a kijelölt bérlő feladata, melyet
megállapodásban köteles vál|alni.

Felelős: Kisfalu Kft. Íigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június ff .

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontjában meghatározott megállapodás és béľleti szeľződés
megkötéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft' i'igyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. jlilius 31.

3.) kötelezi ............t, hogy az 1.) pontban megjelölt lakás binokbavételét követoen
maximum 90 napon belül az źita|ahasznált, Budapest VIII., Práteľ utca ... .... szám a|atti
lakást ingóságaiktól kitirítve, senki által nem lakottan adja Ie.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határido: BudapestVIII., Nap utca.. ..... szám alatti lakás birtokbavételétkövető 90. nap
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4') hozzájáru| ..... részére a Budapest VIII., Práter utca .. ...... szám alatti lakás
és a Budapest VIII., Nap utca ,. sztlm alatti lakás közötti forgalmi értékki'ilönböZet
4}%o-źnak - 320.000,- Ft kifizetéséhez, a Józsefvárosi onkormányzat 2O|5. évi
koltségvetésében a |160f címen nyilvántaľtott lakásfoľgalmi énék kĺilönbozet keret teľhéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f0I5. jűniusff .

5.) közvetlentil levonja ahatźrozat 4.) pontjában foglalt két lakás közötti forgalmi érték különbözet
40%-ábő| - 320.000,-Ft - a Budapest VIII., Práter utca .. ....... szám alatti lakást terhelő
díjtartozásokat, a fennmaradó összeg 50%-źLt az elfogadott cseľe lakás felújítáSi munkáira a másik
50%-źLt pedig a Budapest VIII.' Nap utca . ....... szám alatti lakás lakásbérleti és
kapcsolódó kĹi|ön szoIgáltatási díjaira keľüljön lekönyvelésre előteljesítésként, amelyet

. lelakhat.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f0| 5. jűnius ff .

lakásbéľieti szerződés 2015.
jú|ius 7-én megkötésľe keľĺilto a lalľás bÍľtokbaadása megttirtént.

Hoadjdrulás a Budapest VIII.' Delej IL ............ szĺźm alatti, helyrajzi szdmú
Iakdsingatlanra vonatkozó ajdndékozdsi szerződéshez

666ĺ20|5. (vl.fz.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(1 igen' 11 nem, f tartőzkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|źtbbi hatźrozati javaslatot nem
fogadja el:

Á Városgazdálkodósi és Pénziigyi Bizottság a Budapest Józsefvárosi onkormányzat, mint jeĺzálogjog
jogosult képviseletében hozzájárul a ..' ....... helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII., Delej u. .'. '.. szám alatti ingatlan tekintetében valamint fia,

kozott 2015. ápľilis I7-én létrejött Ajándékozási Szerződésben foglaltak szerint
I/1 ardnyú tulajdonjogának ajándékozás jogcímén ingatĺan-nyilvántaľtasba torténő

bejegłzéséhez a Józsefvárosi onkormónyzat javóra I. ranghelyen bejeg1łzett jelzólogjog, elidegenítési
é s terhe lé s i til al om fennt aľtás a me Il et t.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidó: f0|5. jűnius 2f .

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a Bizottság döntéséľől
éľtesítés tiiľtént az ügyféI felé. További intézkedést nem igényel.

Laktźs elidegenítésével kapcsolatos vételtźr és eladási ajánlat jóváhagydsa 1ll,*íĺt-lalĺĺtelep)

667/2015. Cw.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) hozzäjáru| az ingat|an-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Salgótarjáni utca ... ...... szám a|atti,74 m, alaptertilehĺ
lakásľa határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezó bérl'ó részére történő eladási ajźtn|at

kiküldéséhez, a 33l20I3. (VII. l5.) számú önkormányzati rendelet 27. $-źtban, a Képviselő-
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testület f11lf014. (K.05.) számű döntésében meghatározottak szerint, a vizmú-, csatornamíi
ktjzműrendszer fe|,(ljítźn költségeivel megegyező, a lakásra az eredeti kiutaló hatźlrozaÍban és az
a|apján kötött lakásbérleti szerzodésben meghatáľozott alapterü|et arányttban eső 2.00f.04l,- Ft
összegű éľték l00 %o-áva| megegyező összegű, 2.00f .041,- Ft vétęlár közlése mellett.

Felelós: Kisfa|u Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. jűnius 22.

ĺ| Józsefvárosi Gazdállĺodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés 2015. augusztus
25-én megkötésre került. További intézkedést nem igényel.

f.) hozzájáru| az ingat|an-nyilvántaľtásban a ...'.. he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Szemafor utca ....... (Salgótarjáni út ... ) . ..'.... szám alatti,
57 mz a|aptertiletÍĺ lakásra hatźrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezó bér|ő részére
torténő eladási aján|at kikĺildéséhez, a3312013. (VII. 15.) számú önkormányzati ľendelet 27.5-
ában, a Képviselő-testĹi|et 217120|4. (XI.05.) számú döntésében meghatározotĹak szerint, a
vízmu-, csatornamű kozmrírendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra az eredeti kiutaló
határozatban és az a|apján kötött lakásbérleti szerződésben meghatározott alapterület arányában
eső f .059.f4f,- Ft ĺĺsszegtĺ érték 100 %o-áva| megegyező összegű' f .059.242,- Ft vételár közlése
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: f0| 5. jűnius ff .

A Józsefuáľosi Gazdá|kodásĺ Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a szerződés 2015. augusztus 4-
én megkötésľe keľüIt. További intézkedést nem igényel.

3.) hozzájáru| az ingat|an-nyi|vántartásban a .. helyrajzi sz.amon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII., Szemafor utca .... szám a|atti,48 m, alapterületű lakásľa hatźrozat|an
idejrĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére történo eladási aján|at kiküldéséhez, a
33/f013. (VII. 15.) számű önkormányzati ľendelet 27. $-źlbaĺ, a Képvise|ő-testĺ'ilet 2l7lf014.
(XI.05.) számű döntésében meghatározottak szerint, a vizmu-, csatoľnamiĺ közműrendszeľ
felújítás költségeivel megegyező, a lakásra az eredeti kiutaló határozatban és az a|apján kötött
lakásbéľleti szerződésben meghatározott a|apterület arányában eső 2.574'052,-Ft ĺĺsszegű érték
|00 %o-tna|megegyező összegű, f ,574.05f,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f07 5. jtnius ff .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása a|apián: a szeľződés 2015. jútius 30-án
megkötésľe keľült. További intézkedést nem igényel.

4.) hozzájźtul az ingat|an-ny1|vźntarÍásban a . . . he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
a Budapest VIII., Tbiliszitér . ..'... szám alatti,54 m, alapterületű lakásľa határozat|an
idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|ó részére tĺjľténő eladási ajźn|at kikĹildéséhez, a
3312013. (VII. 15') számű önkormányzati rendelet f7. $-źtban, a Képviselő-testület 2|7/20|4.
(K.05.) számű dĺjntésében meghatározottak szerint, a vízmll-, csatornamű közműrendszeľ
felújítás költségeivel megegyezo, a lakásra az eredeti kiutaló hatfuozatban és az a|apján kötött
lakásbérleti szerződésben meghatározott a|apteru|et arányźtban eső 3.088.863,-Ft összegű érték
I00 %o-ával megegyezó összegű, 3.088.863,- Ft vételár kĺjzlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Hatáľidő: f0| 5. jűnius f2.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alanián: a szerzÍjdés 2015. augusztus
1l-én megktitésľe keľült. További intézkedést nem igényel.
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5') hozzájáru| aZ ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi tér ... ... szám a|atti,54m'alapterületű lakásľa
határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlo részére torténő eladási aján|at
kikü|déséhez, a 33120|3. (VII. 15.) számú önkoľmányzati rendelet 27' $-ában, a Képviselő-
testiilet 2|]ĺ2014. (XI.05.) számű döntésében meghatározottak szerint, a vízmíi-, csatornamű
közműrendszer felújítás költségeivel megegyezó, a |akásra az eredeti kiutaló határozatban és az
a|apján kötött lakásbéľleti szerződésben meghatározott a|aptertilet arányában eső 3.088.863,-Ft
összegrĺ érték 100 %o-źnalmegegyező osszegű, 3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. i'igyvezető igazgatőja
Határidő: fII 5 . jinius 22.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a szerződés 2015. július 30-án
megkötésľe keriilt. További intézkedést nem igényel.

6.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi tér .... .... szźtm alatti, 55 m, alapterĺiletű lakásra
határozat|an idejtĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők részére torténő eladási aján|at
kiküldéséhez, a 33ĺ20|3. (VII. 15.) számú önkoľmányzati ľendelet f7. $-ában, a Képviselő-
testtilet 2|1/f0|4. (XI.05.) számű döntésében meghatározottak szerint, a vízmíj-, csatornamű
közműrendszer felújítás költségeivel megegyezo, a lakásra az eredeti kiutaló határozatban és az
a|apján kötött lakásbérleti szerződésben meghatározott alapterü|et arányában eső 3'088.863,- Ft
összegű érték 100 %o-áva| megegyező összegű, 3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Határidő: f01 5. jtnius 22.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés 2015. július 30-án
megktitésľe keľĺĺlt. További intézkedést nem igényel.

7 .) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźtrozat l.-6.) pontja szerinti eladási ajźtn|atok kiküldéséľe, va|amlnt az
adásvételi szerződések megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. tig1rvezető igazgatója
Határidő: 20 1 5. augusztus 22.

Jav as I at az,, L NR- C S/2 0 l 5. típ us t,i,, b ér l a k ós p dly dzat k iír ds dr a

668/2015. (w.Żf.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) 2015. június 29. - 2015' július f9. kozott pá|yázatot ír ki, a pá|ytnat benyújtásakor lakással
nem rendelkező csa|ádok részére, az e|őterjesztés mellékletétképező PáIyźtzati Felhívásban és a
Pá'Iyázati jelentkezési lapban meghatározott tartalommal. A pá|yázatra kiín lakáscjkľa a
tulajdonos önkormányzat - felújÍtási kötelezettséggel, előbérleti jog biztosítástna|, költségelvű
bérleti díj előírása mellett, óvadékfizetési kötelezettséggel - 1 év határozoÍt időre szóló bérleti
szeľződést kĺit, a nyeľtes pá|yázőval, az a|źbbiakban felsorolt és megnevezeÍt3 darab bérlakásra.

1.) Budapest VIII., Bezeľédi u. 6. fszt.fl. 2 szoba61,88 m2 komfortos
2.) Budapest VIII., Dankó u.f0.f . em.f . f szoba42,60 m2 komfortos
3.) Budapest VIII.' Dankó u. 40. i. em. 1. 2 szoba58,45 m, összkomfortos

Felelős: Kisfalu Kft' üg1rvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. itnius2f .
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f) hozzájáru|, hogy a Kisfa|u Kft. a
meghosszabbítsa.

Felelos: Kisfa|u Kft. igyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. jtnius2f .

birálati határidőt indokolt esetben egy alkalommal

3) hozzájźtru|, hogy a pályázati Jelentkezési Lap ellenénékeként
Kisfalu Kft . bevéte l ét képezze.

Fe|elős: Kisfalu Kft. üg'vezeto igazgatőja
Határidő: f0|5. jűniusff '

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a
hiľdetményekke| egyĺitt,,Hĺľdetmény'' rĺtján kifiiggesztésľe keľült.
meghosszabbításľa keľiilt.

befizetett 1.000,- Ft +Afa a

pá|yázati kiíľás a pá|yázati
A hatáľidő egy alkalomma|

Javaslat megbízósi szerződés megkötésére az Európa Belvdrosa Program II. _ Palotanegyed
KulturáIis Vdrosmegújítdsa sordn utépítési és javítltsi munkóIatokkal kapcsolatos mííszaki ellenőri

feladatok elldtásdra

66912015. (w.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. azEurőpa Belvárosa Program II. - Palotanegyed Kulturális Városmegújítása során útépítési és
javítási munkálatokkal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok el|átásáva| a Kisfalu KfŁ-t bizza
meg' l.618.813 Ft + Afa, azazbruttőf .055.893 Ft összeg díjazással.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 | 5. jűnius 22.

2. ahatározat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert az előterjesĺés I' számű mellékletét képező
me gb ízási szerző dé s a|áir ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: f0| 5 . jűnius f4.

A Váľosépítészeti Üevosztály táiékoztatása alapián: a tárgyi műszaki ellenőľi feladatok
ellátásáľa vonatkozó megbízási szeľződés 2015. június 29.én a|áírásra keľült.

Javaslat megbízlźsi szerződés megkčitésére az Energiaracionalizdlás Józsefvdrosban projekthez
kapcsolódó kĺilső nyíIlźszĺźrók javítósi munkdlatok elvégzésével kapcsolatos míÍszaki ellenőri

feladatok elldtdsára

670/20|5. (vI.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartĺízkodás szavazztta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1. az Energiaraciona|iztiás Józsefuáľosban projekthez kapcsolódó külső nyí|ászárők javítási
munkálatok elvégzésével'kapcsolatos műszaki ellenőľi feladatok e|Iátásáva| a Kisfalu Kft-tbizza
meg, nettó l08.308 Ft + Afa, azazbruttő I37.551 Ft osszeg dijazássa|.
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Felelos: polgármester
Határidő: 2015. jinius f2'

f. ahatározat l. pontja alapján felkéri a polgármestertaz előterjesaés 1. számú mellékletét képező
me gbízási szerző dés a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 24.

A Városépítészeti Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a tárgyi műszaki ellenőľi fe|adatok
e||átására vonatkozó megbÍzási szeľződés 2015.június 29-én a|áírásra került.

ravaslat megbízdsi szerződés megkötéséľe az MNPIII. keretében ti)rténő tervezési, útépítési és
iskolaépiilet ldbazat vízszigetelési munkúlatok elvégzésével kapcsolatos mííszakí ellenőrifeladatok

elldtdsdra

67|120|5. (w.fz.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkođźs szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hory

1. az MNPIII. keľetében megvalósuló tervezési, útépítési és iskolaépiIet |ábazat vizszigete|ési
munkálatok elvégzésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok e||átásáva| a Kisfalu Kft-tbízza
meg, 523.3f8 Ft + Afa, azaz 664.627 Ft ĺĺsszeg díjazással.

Fele|ős: polgáľmester
Hatátidó: f0|5, jűniusff .

2. a határozat l. pontja a|apjźtn felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
me gbízási szerző dés a|áír ásár a,

Felelős: polgáľmesteľ
}Jatźłtidő: 20 | 5, jűnius 24.

A Váľosépítészeti tigYosztálv táiékoztatása alapián: a tárgyi míĺszaki ellenőľi feladatok
e||átására vonatkozó megbízási szeľződés 2015. június 29-én aláíľásľa keľiilt.

Javaslat a Vórosgazdltlkoddsi és Pénztigyi Bizottsdg t}gyrendjének módosítására

672120ĺ5. (w.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság űgy dont, hogy

1. az 1I03lf0I4' (K.10.) szźlmű határozatával elfogadott Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság Ügyľend AZ ÜLÉS LEVEZETESE című V. fejezete az a|źbbi i8. ponttal egészül
ki:

,,l8. A bizottsági tag abizottsági ülés napirendjét követően abizoÍtság hatáskorébe tartoző
iigyben a jegyzoto| és a bizottság elnökétől felvilágosÍtást kérhet' amelyre az ülést követő
legkésőbb f7 napon beli'il írásban érdemi vźiaszt kell adni.''

2. felkéri aBizottság elnökét ahatározat 1. pontjában foglaltaknak megfelelő, az e|őterjesztés
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyľend a|áirására.
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Fe l e| ős : Y ár osgazdálkodási és PénzĹi gy i B izottság elnöke
Hatáľidő: f01 5. jűnius ff .

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása a|apián: a módosításokkal egységes szeľkezetbe foglatt Ügyľend
a|áírása megttirtént.

ravaslat a Corvin Sétdny Program keretén belül bérleti jogvpzon.;ł cserelakússal t?irténő
mcgváItdsdľa Z,4RT ULES

675ĺ20|5. (vI.29.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igeno 1 nemo ĺ taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. .....szám alatti 1 szoba, komfort nélküli, bérleti szerződés szerint 26 m2

alaptertilettĺ lakás tekintetében ...bérlővel fennálló bérleti jogviszony közĺjs megegyezéssel
tĺjľténő megszüntetésével egyidejűleg' másik cserelakás biztosítĺĺsával a Bp. VIII. .........szám
a|aÍti I szoba, komfortos, 33 m, a|apterĹiletű lakást - lakás Kisfalu Kft. általi felújítását követően
_ hatfuozat|an időre bérbe adja .....'.'részére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2015. június 29.

2. elfogadja aZ előterjesĺés mellékletét képező, ,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony
önkormányzati cseľelakás felajánlása mellett történő megszüntetéséről'' című dokumentumot és
f e|hata|mazzaapo|gármestertamegállapodásaláírźsára.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201 5. június 29.

3. felkéri a Kisfa|u Kft-t, hogy a f. pontban elfogadott Megállapodás 1. számú mellékletében
rogzitett, Bp. VI[. ....'.szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás felújítźsźń végezze e|,

amelynek összege nem ha|adhatja meg a bruttó 3 867 150,-Ft-ot' és intézkedjen a.........szám
alatti bérlő átkö ltöztetéséről a fe l új ított cserelakásba.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezeto igazgatőja
Határidő: 20 1 5. augusztus 3 0.

4. a 3. pont szerinti felújítás és a költöztetés költségének, illetve a Kisfalu Kft. lebonyolítási díjának
fedezete az onkormányzat költségvetésében a 11603 címen ľendelkezésľe áll.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 29.

5. felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a 3. pont szeľinti felújítás megtorténte után a felújítás tételes
e|szźlmo|ásźú terj essze a Y ár osgazdálkodás i és Pénzügyi B izottság e lé.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. szeptember 15.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Ktizpont Zľt.. valamint a Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: a
béľlővel a megá|lapodás a|áírásľa keľült. A kijeltilt lakás lakhatővá téte|e éľdekében a Lateľex
Zrt. a munkateľĺiletet átvette, a lakhatővá téte| még nem készüIt el. Várható befejezés: 2016.
januáľ 8., a |akásban az ELM(j Nyľt. az őrákat még nem szeľelte Íe|, ezért nem tiirtént meg a
műszaki áťvétel és a biľtokbaadás.
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Javaslat a Corvin Sétány Program keretén beliil bérletijogviszony cserelakással történő
megváltttslźra zÁnr ÜĺÉs

676/2015. (vI.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' f nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Budapest VIII. ......'..sztlm alatti 1 szoba, komfon né|kü|i, bérleti szerződés szerint 2l,7 m2
alapterületű lakás tekintetében .......és .......bérlokkel fennálló bérleti jogviszony kozös
megegyezéssel történő megszĺintetésével egyidejűIeg, másik cseľelakás biztosításával Bp. VIil.
....... szám a|atti I szoba, összkomfortos,f9 m'alapteľtiletű lakást - lakás Kisfalu Kft. általi
felújítását követően -határozat|an idóre bérbe adja .és .... .'részére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 1 5. június 29.

f . elfogadja az előterjesztés mellékletét képezo, ,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony
onkormányzati cseľe|akás felajánlása mellett torténő megsziintetésérői'' című dokumentumot és
f e|hatalmazzaapo|gármesteľtamegállapodása|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 29.

3. felkéri a Kisfa|u Kft-t, hogy a f. pontban elfogadott megállapodás 1. számú mellékletében
rogzitett, Bp. VIII. ....szźtm alatti, önkormányzatl tulajdonú lakás felújítźsátvégezze el, amelynek
összege nem haladhatja meg a bruttó 860 108,-Ft-ot, és intézkedjen a....... szám alatti bérlő
átkö ltöztetésérő 1 a felúj ított cserelakásba.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. auguszťus 30.

4' a 3. pont szeľinti felújítás és a koltöztetés kö|tségének, illetve a Kisfalu Kft. lebonyolítási díjának
fedezete az onkormányzat költségvetésében a 11603 címen rendelkezésre áll.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2015. június 29.

5. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a 3. pont szerinti felújítás megtörténte után a felújítás tételes
elszámolását terjessze a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 15.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt.. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: a
bérlővel a megállapodás aláírásra, a |akásbéľleti szeľződés megkötésre keľĺilt, a lakás
birtokbaadása megtiirtént.

Javaslat a Corvin Sétdny Program keretén beliil bérletijogviszony cserelakdssal történő
megvdltdsúra ZART ULEŠ

677/2015. (vI.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 1 nem, 1 taľtózkodás szavazattĺl\

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hory
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1. a Budapest VIII. ....szám alatti 1 szoba, komfoľt nélktili, bérleti szerződés szeľint 4| m,
alapterületű lakás tekintetében ..'......bérlővel fennáIló bérleti jogviszony közos megegyezéssel
történő megszüntetéséve| egyidejĺĺleg, másik cserelakás biztosításával a Bp. VIII. . '..... szttm

a|atti 1,5 szoba, összkomfoľtos, 4l,3 m2 alapterĹiletű lakást határozat|an időre bérbe adja
........részére, miután a Kisfa|u Kft. a 3. pont szerinti felújítási munkákat e|végezte.

Fe|elős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 20 l 5. június 29.

2. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, ,,MegáIlapodás lakásbérleti jogviszony
önkoľmányzati cserelakás fe|aján|ása mellett tĺjľténő megszĺintetéséről'' című dokumentumot és
f e|hata|mazzaapo|gármestertamegállapodása|áirásźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 29.

3. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a f. pontban elfogadott Megállapodás 1. számú mellék|etében
rogzített, Bp. VIII. 'szám a|atti önkoľmányzati tu|ajdonú lakásra vonatkozó munkákat
végezze el, amelynek összege nem haladhatja meg a bruttó | 033 463,-Ft-ot, és intézkedjen a

...szttm alatti bérlő túko|toztetéséről a cserelakásba.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. augusztus 30.

4. a 3. pont szerinti munkák és a költöztetés költségének' illetve a Kisfalu Kft. lebonyolítási díjának
fedezete azÖnkormányzat köItségvetésében a 11603 címen rendelkezésre áll.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 29.

5. felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a 3. pont szeľinti felújítás megtörténte utÁn a felújítás tételes
e lszámo lását terj essze a Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság elé.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: f0I5. szeptembeľ 15.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt.' valamint a Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: a
béľtővel a megál|apodás a|áírásra, a lakásbéľleti szeľződés megktitésľe keľÍilt, a lakás
biľtokbaadása megtiirtént.

Javaslat a Corvin Sétdny Program keretén beliil bérleti jogvpzon.1l cserelakĺźssal tiirténő
megvdltásdľa ZART aLES

678/20|5. (VI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(1l igen' 0 nem, 2 Ártőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Budapest VIII. ... ..... szám alatti 1 szoba, komfoľt nélküli, béľleti szerzódés szerint 22,34 mf
alapterülettÍ lakás tekintetében ....... és ...........bérlőkkel fennálló bérleti jogviszony közös
megegyezéssel tĺ'ténő megszüntetésével egyidejűleg, másik cserelakás biĺosításáva| a Bp. VIII.

.szám a|atti 1,5 szoba, komfortos, 48 m. alapterĺiletű lakást határozat|an idore bérbe adja
..... és .....részére, miután a Kisfalu Kft. a 3. pont szeľinti felújítási munkákat e|végezte.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidó: fII 5. jtnils 29.

t.1
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f . elfogadja az előteľjesztés mellékletét képező, ,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony
önkormányzati cseľelakás felajánlása mellett történő megszüntetéséľőI cserelakás helyreállítási
kötelezettség váIlalásáva|,, cimu dokumentumot és felhatalmazza a polgáľmestert a megállapodás
a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. június 29.

3. felkéri a Kisfalu Kft-t' hogy a 2. pontban elfogadott megállapodás 1. számú mellékletében
rögzített, Bp. VIII. .....szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó, onkormányzat
źúta|vźi|a|t munkákat végezze el, amelynek összege nem ha|adhatja meg a bruttó 2687 003,-Ft-
ot, és intézkedjen a ... .. .. szám alatti bérlő átköhonetéséľől a cserelakásba.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Határidő: 20l5' augusztus 30.

4. a 3. pont szerinti munkák költségének, illetve a Kisfalu Kft. lebonyolítáSi díjának fedezete az
onkormányzat költségvetésében a 1l603 címen rendelkezésre áll.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. június 29.

5. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a 3. pont szerinti felújítás megtöľténte után a felújítás tételes
elszámolását terjessze a Y fuosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 1 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zrt.. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: a
béľlővel a megállapodás aláíľásľa keľĺilt. A kijeltilt |akás lakhatővá téte|e megkezdődött'
váľható befejezés időpontja 2016. január 8., a lakásban az E,LMíj Nyľt. az őrálkat még nem
szeľelte fe|, ezért nem történt meg a műszaki átvétel és a biľtokbaadás.

Javaslat a Corvin Sétdny Program keretén beIüI elővltsórldsi jogrót való lemonddsra zÁnr tjĺÉs

679/2015. (w.29.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůĺgyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkoľmányzat, a . ..... hrsz-ú, természetben a 1083 Budapest, ''...'..szám a|atttalá'|hatő f6 m2

alapteri'iletű ingatlan tekintetében, a 6.f00.000.- Ft-os véte|ár ismeretében az előterjesztés mellékletét
képező ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódő e|ovásár|ásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|5. jtnius f9.

A Gazdálkodási tigyosztálv. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: az e|ővásárlási jogrĺót
tiirtént |emondásľól a kéľelmező tájékoztatása megtöľtént, a határozatot az ügyféI 2015. július 2-
án szeméIyesen átvette.

A Budapest, VIn. keriilet, Puskin utca 24. I. emelet 2. szdm alatti ingatlanra vonatkoaő elővásóľIúsi
jogról való lemondds zÁnr tjĺns

680/2015. (W.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batźrozata
(l3 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat,a. ....hrsz.alattfelvett,természetbena1088Budapest,.......száma|attta|álhatő
6| m'a|apteľületíĺ ingatlan tekintetében, ......eladó és .... vevő között 2015. június 16-ánf7.f00.000,- Ft,
azaz huszonhétmillió-kettőszázezer forint vételáron létrejött adásvételi szerzodéshez kapcsolódó
elővásárlási jogával nem kíván é|ni.

Fele|ĺis: polgármesteľ
Hatáľido: 20l 5. június 29.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. jú|ius 2-án kézbesítésľe
kerůilt az iigyfé| ľészéľe.

Javaslat ,,Addsvételi keretszerződés keretében eg1lenruha és egtéb tartozékok beszerzése eseti
megrendelések alapjón,'tĺźrgyú ktizbeszerzési eljárds eredményłínek megdllapításdra

zÁnr ÜĺBs

68112015. (vI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(12 igeno 1 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ,ldásvételi keretszerződés keretében eglenruha és egyéb
tartozékok beszerzése eseti megrendelések alapján,, tárgy,űközbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

I. aKazlr Uniform Zrt. (1035 Budapest, Szellő u. l0.) ajánlattevő áIta| benyújtott aján|at érvényes,
vele szemben nem áll fenn kizárő ok és ajánlattevő alkalmas a szerzódés teljesítésére. Az
ajánlattevő ajtn|ata megfelel az aján|attételi felhívásban és a vonatkoző jogszabá|yokban -
kü|önösen a Kbt-ben _ foslaltaknak.

Felelos: poIgármester
Határidő: 2015. június 29.

2. aFXIXIEX Kft. (1204 Budapest, Léva u. 3.) á|ta| benyújtott ajźn|at éľvénýelen' Ajánlattevő nem
tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak (az e|oirt hattridő leteltéig nem nyújtott be
hiánypótlást), igy az általa benyrijtott ajánlat a Kbt. 74. $ (l) bekezdés e) pontja a|apjźtn érvénýelen
(eryéb módon nem felel meg aZ aján|attéte|i felhívásban és a dokumentációban meghatározott
feltételeknek).

Felelős: poIgármesteľ
Határidő: 2015. június 29.

3. aKazur Uniform Zrt. (1035 Budapest' Szellő u. l0.) ajtn|attevó az e|járźs nyeľtese. Ajánlattevő
aján|ata a legalacsonyabb ellenszolgáltatást igénylő ajźn|at a Kbt. 71. $ (2) bekezdés a) pontja és az
ajánlati felhívás 10. pontjában meghatározoÍtak szerint. Elfogadott nettő aján|ati ár: komplett
egyenruha szett I44.77 5,- Forint.

Felelős: polgármester
Határido: f0I5. jűnius f9 .

4. a kozbeszerzési eljárás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 29.

5. a hatźlrozat 3. pontja a|apjźtn felkéri a jegyzőt a nyertes ajánlattevovel kotendő adásvételi
ker etszer ző ďés a|áír ás ár a.

Fele|ős: jegyző
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i Határidő: a Kbt. szeľinti szerződéskötési moratórium lejáratát követően.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: a nyeľtes aján|attevőve| az adásvételi szeľződés
i a|áírásra kerüIt.

i

i Jovaslatfaklźrral kapcsolatos kdrtérítési igények elbírdlĺźsdra (2 db) ZÁRr ÜĺBs

; o82/20t5. (vI.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata

. 
(13 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

1 a. Yárosgazdźtlkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy .....,á|ta|, aZ .......frsz-ú gépjárművel
l kapcsolatban előteľjesztett kártérítéSi igényét, a Budapest VIII. kerület ..... utcában 2074. jÍnius 24.

napján tĺjr1ént káreseménnyel kapcsolatban a Groupama Garancia Biztosító ál|ásfog|a|źlsa alapján
elutasítja.

Felelős: polgármester, Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: 20 1 5. június 29.

A Jĺízsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: az e|utasítással a káľeset
lezáľult.

Javaslat útkárral kapcsolatos kdrtérítési igény elbírtűllźsdra zÁnr Üĺps

683/2015. (vI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy ......á'|ta| a .......frsz-ú gépjárművel
kapcsolatban előterjesztett kártérítési igényét, a Budapest VIII. keľĺilet ........... f0|5. januáľ l0.
napján töľtént káreseménnyel kapcsolatban a Groupama Garancia Biztosító állásfoglalása alapjĺán
elutasítja.

Felelős: polgármester, Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: 20i5. június 29.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: az elutasítással a káľeset
lezáľult.

Javaslat Budapest VIII. keriilet Szeszglór utca meghosszabbítús kiépítésének előkészítésével
kapcsolatos döntések meghozataldra ZART ULEŠ

684/2015. (I.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság telepiilésfejlesztési közérdekből, közfęladat ellátása
cé|jttbő|, a Képviselő-testtilet |20120Í5. (v.14.) számű határozatában foglaltak végrehajtására, a
6612012, (XII.13.) önkoľmányzati rendelet 17.$ (2) bekezdése a|apjtn úgy dönt, hogy:

1. felkéri és felhatalmazzaa polgáľmestert - a Dió 8 Ingatlanfejlesztő- és hasznosítőKft-ve|- az
előterjesztés melléklete szerinti taľtalmú együttműkodési szerződés a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 15. június 30.
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2. aZ 1. pontban fogla|t szeľződés mindkét fél által aláírása esetén a 35904lf he|yrajzi szźtmis

ingatlan ingyenes (e|engedett dijazásil) kozterület-használatát, ideig|enes biľtokláSát aSzeszgytĺr
utca meghosszabbítás kiépítésére e|okészítési munkáinak e|végzése érdekében engedélyezi az
alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźĘáru|ás a FelajánlótĺKivite|ezőt nem mentesíti a munkálatokhoz
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése, valamint teríileten érintett
közműtulajdonosoktól (közműszolgáltatóktól) helyszíni szakfelügyelet kérése a|ól'

b. jelen tulajdonosi hozzájfuu|ás a|apján a Felajánló/Kivite|ező megkezdheti a geodéziai
fe|mérések és kozműszolgáltatókkal torténo egyeztetések a|apján a tervezéshez szükséges
kozműfeltárási munkákat.

c. kötelezi a kivitelezőt az ingatlanon a bontási helyek munkavédelmi előíľásoknak és
szempontoknak megfelelő lehatáľolására,

d. a Felajánló köteles az elkészített engedélyezési és kiviteli teľvdokumentációkľól az
onkoľmányzat szakmai egységeivel előzetes egyeztetést folýatni, mely a|apján a VPB
fen ntartj a j o gźú a tov ábbi dö nté s ek me ghozata| ár a,

e. FelajánlólKivite|ező köteles a munkák előrehaladásáról, elkészu|térő| az onkormányzatot
írásban értes íten i az egyuttmuk<jdési szerződésben megj elölt kapcsolattaľtó fel é,

f. jelen tulajdonosi hozzźĄáru|źls csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradékta|an betartásával, a döntés napjától számított l évig érvényes,

g' a közterület-használat (birtoklás) az onkormányzat érdekében végzeÍt építési, felújítási
munkálatoka (közfeladatra) tekintettel méltányosságbó| ingyenes (teljes egészében
elengedett),

h. az e|zárt út közforgalom számára való megnyitásáva| kapcsolatos sziikséges intézkedéseket
meg kell tenni.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2015. június 29.

A Gazdálkodási ÜevosztáIy táiékoztatása alapián: a Gazdálkodási Ügyosztá|y a bizottsági
dtintésľől a Felajánlót a 20|5. jt'ĺlius 6-án kelt leve|ében értesítette, valamint ennek a|apján az
Epítésůigyi Iľoda a munlĺák megkezdéséhez kĺadta akőzűtkeze|őihozzájáłrulást.

Tulajdonosi llozzójdrulds Budapest VIII. kerüIet Diószegi és Delej utcdkban tervezett közteriileti
munkdlatokltoz

685/2015. (vI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt,

1. hogy tulajdonosi hozzájárulását adja - azELMĺJ HálőzatiKft. megbizása aIapján - a GTF
Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. által, Budapest VIil. kerület Diószegi Sámuel utcában
(hrsz.: 35903) és a Delej utcában (hrsz.: 38690) tervezett l0 kV-os ftjldkábel rendezési és 10 kV-
os ľoldkábel létesítési munkákhoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beľuházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez sziikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
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b. aberuhánónak (építtetonek) a koziĺkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontásl)hozzájáľulást a
vonatkozó rendelet (1911994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerü|et Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájától e|ozetesen meg kell kérni, és az abban fog|altakat maradékta|anul be kell taľtani,

c. felhagyott, bontott kábel a ťoldben nem maradhat'

d. kötelezi a kivite|ęzot a Diószegi Sámuel utca és Delej utca és járdaszakasz bontási helyek
rétegľendjének megfelelő minőségben történő he|yreá||ításfua, melyre a beruházó és
kivitelęző kcizösen 5 év garancitúvti|a|:

da) útburkolat helyreállításáná| a kopóréteget az úttest teljes szélességében, |ega|ább az
úttest szé I ességével mege gy ezó ho s szon kel l új ľaaszfa|tozni,

db) az aszfa|tburkolatú járdákat a tervezett rétegrendben és szegély javítással kell
helyreállítani, majd teljes szélességükben új aszfaltburkolattal kell ellátni,

dc) a zo|dsźnban, vaw egyéb ftjldfelületeken az eredeti szintĺĺ és talajminőségű
feltöitéseket el kell végezni, a tönkľement novényzetet pótoini kell,

dd) az épités során megsemmisült burkolati je|eket tartós kivitelben helyre kell állítani,

e. az engedélyes köteles a munkák (he|yreźů|ítéts) elkészültéről a kĺizteri'ilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzźĄáru|ás csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásáva|, a döntés napjától szźlmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 29'

2. felkéľi a polgármestert, hogy az ELMIJ Hálőzati Kft. által a villamos energiáról sző1ő 2007. évi
LXXXVI. törvény 123. $ (3a) bekezdése alapján megküldött megállapodást az 1. pontban
meghatźtrozott közterületi munkákľa vonatkozóan, az |. pontban foglalt feltételek szeľint irja a|á.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: amegźi|apodás tervezet megküldését kovető 8. nap

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: a tu|ajdonosi hozzájárulás a kéľelmezőnek
2015. jtĺlius 6-án kikĺildésľe keľült.

Talajdonosi houdjdrulds Badapest VIII. keriilet Leonardo da Vinci utcában leágazó gózelosztó
vezeték építés kiizteríileti munkúihoz

686/20|5. (vI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásttt adja a
Mobilterv 2000 Kft. megbízźsa a|apján a MULTI Kft. részére, a Budapest VIII. kertilet Leonardo da
Vinci utca 39. szám alatti ingatlan _ a Corvin Sétány Program keretében létesiilő 1l9lB jelű tĺjmb -
gźae||tttásźt biztosító kisnyomású |eágazó gáze|osztő vezeték építési munkáihoz, az alábbi
feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb sza|<hatősźryi és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,
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b. aberuházónak (építtetőnek) a közútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó ľendelet (1911994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csato|ásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági lJgyosztály Építésügyi
Irodájától elozetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt az érintett út- és járdaszakasz burkolatának megfelelő minőségben
történő helyreállítás ára, me|yre aberuháző és kivitelező közosen 5 év garanci át vźi|a|,

d. az engedélyes kĺjte|es a munkák (helyreállítás) elkészültéról a közterület tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a dtintés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 29.

A Gazdálkodási t]eyosztáIy t-ĺĺiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájárulás a kéľelmezőnek
kiküldésľe keľiilt 2015. július 6-án.

Kii zter iilet- has zndlati kérelme k e lbírdlds a

687ĺ20|5. (vI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közteľület-haszntilatihozzźĘáru|ást
az a|éhbiak szerint:

Közteľület-hasznźĺ|ő, kéľelmező: Magyar LMBT Sztivetség
(l l32 Budapest, Csanády u. 4/B.)

A közteľület használat ideje: 201 5. július 06. _ 20|5 .július 09.
Közterület-hasznä|at cé|ja: információ átadźs és érzékenyítő progľamok
KözterĹilet.haszná|at helye: Corvin sétány
Közterĺilet-haszná|atnagysźĺga: 9 m'

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 29.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. szeptembeľ 11. napján
keľü|t kézbesítésľe.

688/2015. (w.29.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzéĘárulást ad -
díjmentességge| - az alábbiak szerint:

Közterü|et-haszná|ő,kérelmező: Józsefváľosi Roma onkoľmányzat
(1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14.)

Közteri'ilet-használat ideje: 2015. július 03.-20|5. augusztus 31.
KözteľüIet-hasznźiat cé|ja: á||ványozás' homlokzat felújítás
Kozterület-hasznźĺ|athelye: Vajdahunyad u. 14.

Közterület-haszntiatnagysága: 48 m'

!:l
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Fele|os: poIgáľmester
Határidő: 20l5. június 29.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása ataDián: zhatározat 2015. októbeľ 6. napján keľü|t
kézbesítésľe.

689lf0l5. (VI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-használatihozzájźrulást ad -
díjmentessé gge| - azza|, hogy a kieső parkolási díj AFA tartalm át (f0|5 .július 01 . - 20l 5. szeptember
30. azaz 65 munkanap) - 73 f40,- Ft-ot a Nem Adom FeI Alapítvány köteles megfizetni a közteriilet-
haszná|atrő| sző|őhatározatban megjelölt szźtm|aszámra, az a|ábbiak szerint:

Kĺjztertilet-haszntiő, kéľelmező: Nem Adom Fe| Atapítvány
(l093 Budapest, Lónyay u. 3. II./l.)

A kérelemben foglalt közteľület-haszná|at
ideje: 2015. július 0l. - 2015. szeptember 30.
Kĺjzteľület-haszná|at cél'ja: építési munkatertilet (paľkolóhelyen)
Kozterület-haszná|athelye: Baross u. 86. épülettömb Magdolna u. felőli oldalán

(Mag^dolna u. l.)
Koztertilet-haszná|atnagysźrya.. 20 m' (f db parkolóhely)

Felelős: polgármester
Hatáľidó: 20l5. június 29.

A Gazdátkodásĺ ÜgyosztáIy táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. augusztus 8. napján keľüIt
kézbesítésľe.

69012015. (w.29.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság riry dönt, hogy közteľtilet-használatihozzájárulást ad -
díjmentességge| - az alábbiak szerint:

KözterüIet-haszná|ó,kérelmező: Budapest, VItr. keľiileto Rökk Sziláľd u. 7.
Társasház
(1085 Budapest, Rokk Szilárd u. 7.)

A kozteľület használat ideje: 20l5. július 04. _f0I5. augusztus 30.
Közterület-haszná|at cé|ja: á||ványozás, homlokzat felújítás
Közteľület-hasznä|at helye: Rökk Szilárd u. 7.

Kozterület-hasznźilatnagysága: 22 m2

Felelős: polgármester
Határido: 2015. június 29.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. októbeľ 15. napján keľült
kézbesítésre.

69|/201'5. (vI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad -
díjmentességge| - az alábbiak szerint:
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A Gazdálkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: a}iatározat kézbesítése megtörtént.

69flf0t5. (vI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzligyi Bizottsélg úgy dönt, hogy

1. közterület-haszná|atihozzájäru|źst ad - teljes díjfizetéssel- az a|źtbblak szerint:

Közterü let-h asználő, kéľelmező :

A kozteri'ilet használat ideje:
K ö zterü l et-h asznál at c é|j a:

Közterü l et-h aszntĺ|at he |ye :

Kö zterti l et-h aszná| at n a gy s á ga :

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. június 29.

Közterület-h aszná,|ő, kérelmező :

A köaerület használat ideje:
Kcizterti l et-h aszná| at cé|j a:

Közterü let-h aszná|at helye :

Közterü let-h aszná| at nagy s źtga:

f. tudomásul veszi a Kamra Hungary Kft.
f8-ig (dijť|zetés kötelezettsége mellett).

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. június 29.

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A köztertilet használat ideje:
K<jzterü l et-h aszná|at c é|j a:

Kĺjzterület-h aszná|at helye :

Közteľü let-h asznźiat nagy s ága:

2. tudomásul veszi a KREPO Kft.
(díjfi zetés k<jtelezettsége mellett).

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20 15. június 29.

Prím Építő Kft.
(1083 Budapest, Illés u. 17')
2015. június 29.-20|5.július 30.
á||v tny ozás' hom l okzat felúj ítás
Mosonyi u. 5-7. (Rendőľmúzeum)
f5 m'

Kamra Hungary Kft.
(l088 Budapest, Krúdy Gy. u. l1.)
20 l 5. jlinius f9. _ f015. október 3 l'
vendéglátó terasz
Lőrinc pap tér
f0 m'

közterület-haszná|atát 2015. május 0l-től 2015. június

I(REPO lfft.
(1088 Budapest, Múzeum u. 7.)
2015. június 29._f0|5. szeptember 15.

vendéglátó terasz
Múzeum u' 7.
lf mz

közterület-hasznźúatát 20l5. június 0l-től 2015' június 28-ig

A Gazdálkodási Ugyosztály táiékoztatása alapián: ahatározat kézbesítése megttirtént.

693/2015. (vI.29.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattl|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. közterület-haszná|atihozzájárulást ad - teljes díjťrzetéssel . az a|źhbiak szerint:
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A Gazdálkodási ÜwosztáIv táiékoztatása alapián: a hatírozat 2015. októbeľ 6. napján keľült
kézbesítésre.

69412015. (vI.29.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy nem ad köaeri.i|et-használatihozzź|árłiást
az alttbbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Digital Vision Bt.
(l085 Budapest, Kőfaľagó u.3.)

A közterület használat ideje: f0|5. szeptember 0l. _ 20l8. június 10.

Kozteriilet-hasznáiat cé|ja: mobil árusító autó
Kozterület-haszná|at helye: VIII. kerület
Közterület.haszná|atnagysága: I m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20 1 5. június 29.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása atapián: a határozat 2015. jrĺlius 3. napján kerĺi|t
kézbesítésľe.

695/f0|5. (W.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(13 Ígen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzź|árulást ad -
díjmentességgel' - az alábbi ügyben:

Köztertilet-haszntiő, kérelmező: Nyolc Köľ Táľsasházkeze|őKÍt.
(1085 Budapest Máľia u. 6. fsz.)

Közterület-használat ideje: 20l5. július 01. _2015. július 30.
Közteri'ilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterület
Közterület-haszná|at helye: Kľúdy Gyula utca 6.

Kozterület-haszná|atnagysága: 66 m'

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. június 29.

A Gazdálkodási ÜeYosztáIv táiékoztatása alapián: ahatärozat kézbesítése megtiirtént.

696ĺ2015. (W.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzź!árulást ad -
díjmentességge| - az alábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: ZENOBIA HI]NGARY Kft.
(2730 A|bertirsa, Dánosi itt34.)

A kére|emben fogla|t köztertilet-haszntiat
ideje: 2015. június 29'_2015. december 31.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület, á||ványozás
Kĺjzteľi'ilet-haszná|at helye: Horváth Mihály tér 7. és Német u. 50. (árdán)
Közterĺilet-haszná|atnagysága: |2J m.
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Felelős: polgármester
Határido: 201 5. június 29.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: a határozatot a kéľelmező 2015. június 31.
napján vette át.

Javaslat az Úi rele*i téri Piac teriiletén Iévő G7 iizlethelyiség bérlői klźrelmlínek etbírdlósdra

697/f015. (vI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen,0 nem, 1 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1. hozzájáru| a G7 je|u üzlethelyiség albérletbe adźsához Hulea Miľon e. v' (székhe|y: |077
Budapest, Izabe||a u. 3. A. ép.; Nyilvántaltási sztm: 43201486;. Adőszám: 67075f56f5I) részére
az a|ábbi feltételękke| :

a) a bérlő az a|bér|etbe adás idejéľe emelt bérleti díjként megfizeti az a|bér|etbe adott
helyiségrészre eső emelt béľleti dijat, melynek mértéke a bérleti díj kétszerese;

b) a szerződés megsztĺnése esetén az a|bér|ő a helyiséget csereelhe|yezés és pénzbeli téľítés
igénye nélkül köteles kiüľíteni;

c) ha a béľleti szerződés a bérlo jogutód nélki'ili megszűnése miatt szűnik meg, az albéľlő a
béľleti jogviszony folytatására nem jogosult, kivéve, ha olyan személy az a|bér|ő, aki a
lakások és helyiségek bérletére, va|amint az e|idegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról
sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény a|Ąán a béľleti jogviszony fo|ytatásárajogosult;

d) a helyiség bérleti díjára vonatkozőan az albérlő készfizető kezességet vá||a|, és az
onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jźra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szőIó 35120|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezdésében
meghatározottkozjegyzőiokirata|áirásźtválla|ja;

e) a bérbeadői hozzájárulás feltétele továbbá, hogy a TNT Group Kft. az tnkormányzat
tulajdonában álló nem lakás cé|jtra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
3512013. (VI.20.) önkormányzati rendelet l7. $ (4) bekezdésében meghatározottközjegyzői
okiratot a döntés kézhenéte|ét követo l5 napon be|ül benyijtja Bérbeadó részére.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. június 29.

2. felkéľi a polgármestert a határozat I. pontja szerinti, módosított bér|eti szerződés a|źirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. július 9.

A Gazdátkodási Üevosztá|v táiékoztatása atapián: a bérleti szeľződés módosítása a|áírísra
kerůiIt.

A Budapest VIII., Kiss József u 12. szdm alatti pinceszinti, 34697/0/,4/2 helyrajzi szdmił, hatdrozott
időre szlíló bérleti joggal terhelt egléb helyiség elidegenítése

698ĺ201'5. (vI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') az ingatlan-nyilvántartásban a 34697/0/Alf he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII., Kiss József u. 12. szŕlm alaffi pinceszinti,93 m, alapteľületű, határozott idejű
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bérleti joggal teľhelt nem lakás cé|ú helyiségre fenná|Ió elidegenítést kizárő feltéte| aló|
felmentést ad.

Felelős: Kisfa|u Kft. ĺigyvezetó igazgatőja
Határido: 20l5. június 29.

2.) hozzájźtrul ahatározat 1.) pontja szerinti helyiségre vonatkozó eladási ajźn|atbér|ő részére toľténő
megküldéséhez, a vételárnak, az e|készij|t forgalmi értékbecslés, valamint a3212013. (VII. l5.)
számű onkormányzati rende|et 17. $ (l) bekezdése a|ap.ián a forgalmi éľték l00 %,-źtban, azaz
ó.360.000,- Ft összegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 29.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatfuozat 2.) pontja szerinti eladási ajánlat kiküldésére és az adásvételi
szerződés meskötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezérigazgatója
Határidő: f015. szeptember 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktĺzpont Zľt. táiékoztatása alapián: az aján|at megkÍildése
megtörtént, szeľződéskiitésre nem kerüIt sor. További intézkedést nem igényel.

ravaslat gépkocsi-beáIló bérbeaddsára (3 db)

69912015. (vI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi ......részére határozat|an idejű bérleti szeľződés megkötését a Budapest VIII., .. . . ..

szám a|aÍÍi, 35|f8 hrsz-ű lakóépület udvarán kialakított gépkocsi-beá1|őra,30 napos felmondási
idővel 6'476,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Határidő: f0| 5' jtnius f9.

f' felkéri a Kisfalu Kft-t az l. pont szeľinti bérleti szerzódés megkötésére, amelynek fe|téte|e, az
onkormányzat tulajdonthan tůlrő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiľól szóló 59lf0l1. (XI.07.) számű tnkormányzati rendelet
13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezérigazgatőja
Határidő: 2015. július l9.

3. az onkormányzat tu|ajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf0|t. (XI.07.) számu onkormányzatirende|et
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|dahi kötelezettség vállaló nyilatkozat
kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 29.

, A Józsefvárosi Gazdálkodásĺ Központ Zrt. táiékoztatása alapián: a szerzíjdés 2015. jú|ius 20-án
U, plegkötésľe kerĺĺlt. További intézkedést nem igényel.
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